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Nº 5.570 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e quatro (24) do mês de julho do ano dois 

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

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, 

Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador-Geral em exercício Guilherme da Costa Sperry, reuniu-se o 

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

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

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

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

sessão. Justifico as ausências dos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, por motivo de força maior; e ainda do Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha, participando de evento relacionado ao MMC/TC fora da capital. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezoito (18) de 

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

da mesma 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 André Teixeira Dias: Declaro-me impedido por força 

regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 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 2012/50233-0,2014/51719-0 em virtude da ausência do 

relator, bem como a inversão dos processos de números 3 e 8 em prestígio aos jurisdicionados 
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presentes à sessão e interessados na causa. Logo após, solicitou o seguimento da sessão, 

oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2011/50539-9, que trata da 

Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Planejamento, exercício financeiro de 2010, 

responsável José Júlio Ferreira Lima, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o posicionamento do representante do Ministério Público de Contas: Senhora 

presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhora conselheira substituta, 

nobres causídicos e jurisdicionados que nos assistem. Basicamente, fui eu que atuei nesse caso, 

eu vou aproveitar esse caso para tratar de um ponto que, numa outra sessão, eu conversava 

com o Tuffi sobre isso, acho que já conversei também com o conselheiro Odilon, acerca das 

gradações das irregularidades, e as gradações. Quando as contas são consideradas regulares, 

devem ser consideradas regulares sem ressalva, quando as contas estão sem problema algum. 

Se as contas apresentam alguma irregularidade de caráter formal, que enseja uma 

recomendação, necessariamente, se eu fizer uma recomendação, necessariamente essas contas 

devem ser julgadas regulares com ressalva. Com recomendação, contas regulares com 

ressalva, com recomendação. Se eu detecto uma ilegalidade, ou seja, uma contrariedade à lei, 

eu tenho que avaliar se essa ilegalidade, ou seja, essa contrariedade à lei é grave ou não. Se 

não forem, as contas são regulares com ressalva, com determinação, porque há uma 

ilegalidade. Se eu considero a ilegalidade grave, vai ser contas irregulares, sem devolução, e 

com multa, e se tiver dano ao erário, temos as outras aplicações. Por que falei tudo isso? 

Porque existe uma gradação da aplicação da decisão, e nesse caso específico, existe a 

ilegalidade, ou seja, a contrariedade a lei. A unidade técnica considerou que seria uma 

ilegalidade não grave, por isso recomendou contas regulares com ressalva. Eu considerei que 

era grave, por isso considerei contas irregulares sem devolução, considerei que a prática do 

ato que foi ilegal aqui, a infração à norma legal, era grave, agora, essa análise é subjetiva, 

tanto por parte de um membro do Ministério Público, quanto por quem está julgando. Só 

gostaria de fazer esse esclarecimento, porque conforme o nobre relator disse, e bem explanou, 

os apontamentos são os mesmos, tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público. A 

diferença está na avaliação subjetiva da ilegalidade, que para o nosso caso, foi grave, por isso 
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ficaria contas irregulares, com aplicação de multa sem débito, e por parte da unidade técnica 

regulares com ressalva, era isso, senhora presidente, senhor relator, senhores conselheiros. 

Pausa. Presente em plenário, o Advogado Wanderley Ladislau, representando o responsável 

supra, promoveu o ato de defesa, conforme preceituam os ditames constitucionais: Bom dia, 

senhora presidente, senhores conselheiros, ilustres representantes do Ministério Público. 

Senhor relator, doutor André. Como bem visou o representante do Ministério Público, o cerne 

nessa prestação de contas, o ponto central, envolve a questão de suposta não fiscalização, não 

designação de fiscal em contratos firmados pela SEPOF, durante a gestão do professor José 

Júlio, e a área técnica entendeu, o que vem em ponto do defendente, que existe vício, mas que 

não é grave, e o Ministério Público entendeu o contrário. A defesa vem reiterar perante o 

plenário, que consta no contrato, na clausula nona dos contratos 04/2008, 05/2018, e 01/2009, 

que houve o cumprimento dessa clausula, porque o gestor, professor José Júlio, ele indicou a 

diretora administrativa e financeira da SEPOF, delegou essa competência em cláusula 

contratual, portanto não houve omissão, para ela ser a fiscal, ou indicar a fiscal para os 

contratos. Então, veja que é diferente daquela situação que eu já vi o plenário julgar muito, 

onde se deixa de indicar totalmente o fiscal. Ele indicou, existe inclusive decisão desse tribunal 

nesse sentido, para decisões, e salvo engano, uma súmula, instrução normativa, decisão do 

colegiado. Nesse caso, naquela época, que já faz um bom tempo, essa prestação de contas é do 

exercício de 2010, cabia isso à senhora Margarida Couto Dias, então, essa situação não gerou, 

primeiro, houve sim indicação, está na cláusula, tem uma cláusula da fiscalização “compete à 

diretora administrativa financeira fiscalizar o contrato”, está nos autos, “ou indicar um 

servidor” na cláusula espessa, então não houve, já atenua essa suposta situação de vício.  

Então, a defesa reitera que são vícios, se houver, é um vício mínimo, formal, mínimo, que não 

trouxe prejuízos, qualquer prejuízo ao erário, o contrato foi executado, conduziu seus efeitos 

jurídicos, e agora julgamos a prestação de contas. De forma bastante concisa e simples, esse é 

o ponto central para que tenha sido recomendada a não-aprovação das contas, e a defesa vem 

reiterar que seja aprovada as contas do professor José Júlio porque o contrato alcançou seus 

fins, ele indicou o fiscal do contrato, conforme a cláusula citada, muito obrigado. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva e expedição de recomendações e 
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determinações à SEPOF. 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. Desta feita, foi anunciado o Processo nº 2009/51592-4, que trata da 

Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

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

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

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos opinando, desta forma, pela irregularidade das contas, sem devolução dos 

valores em face da grave infração à norma legal e aplicação das multas regimentais. Presente 

em plenário, usou da palavra o Advogado Wanderley Ladislau, procurador da responsável Ana 

Cláudia Duarte Cardoso, conforme preceitua o direito á ampla defesa: Obrigado, presidente. Eu 

agradeço ao representante do Ministério Público em suscitar a questão da interpretação, tanto 

no primeiro processo quanto no segundo, porque esse é o cerne desses processos. Aqui, 

envolve a contratação, é bom relembrar o fato, para quem não sabe, na época desse contrato, 

houve aquele fato, doutor Nelson, envolvendo a morte de diversas crianças na Santa Casa, que 

foi repercussão nacional, veio uma comissão de senadores, emitiu um relatório, enfim, e o 

hospital atravessava uma crise que precisava ser resolvido o mais breve. Foi realizada a 

contratação dessa empresa, e por inexigibilidade de licitação, a inexigibilidade, todos nós 

sabemos, ela possui seus requisitos nos artigos no 25, inciso 2, e seus parágrafos da lei de 

licitação, e sempre que se contrata por inexigibilidade, obviamente, por ser contratação direta, 

coloca-se uma lupa maior nessa contratação. A primeira coisa a ser observada no processo é 

que essa contratação já era realizada dessa forma, consta documentos nos autos, certidões, 

contratos, declarações de ex-secretários, que desde 2003, notadamente em 2006, todos os 

hospitais regionais foram construídos a partir de projetos elaborados por essa empresa, 

contratada na forma de inexigibilidade de licitação, todos os hospitais regionais. E foram 

feitos de forma correta, porque o serviço singular, a questão da interpretação, nesse caso, um 

serviço singular, que foge a realização de um serviço, é ordinário, algo a mais, não é nada 

elementar, não é simples, é complexo, e aqui se fala de planejamento, projetos de arquitetura 

na área de urbanismo, melhor dizendo, na área de desenvolvimento de edifício hospitalar, na 
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área da arquitetura hospitalar, não é um projeto qualquer. Existem, claro, outras empresas que 

prestem esse serviço, e houve inicialmente, do Ministério Público, diga-se de passagem, como 

a defesa defendeu que não era caso de exclusividade, e sim de singularidade, então, o gestor da 

época, professora Ana Cláudia, professora doutora da Universidade Federal do Pará, da área 

de urbanismo, coordenadora hoje do programa de pós-graduação em arquitetura da 

universidade federal, com livros publicados no exterior, certo? Essa professora, que era 

secretária na época, a partir das experiências que já existiram, com fundamento em parecer 

jurídico, muito bem fundamentado, que discorre o doutor Humberto, sobre todos os requisitos, 

demonstrando que o serviço era singular, estava provada a singularidade, a alta 

especialização, o notório conhecimento, que quem afere pelo artigo 25 da lei, no seu parágrafo 

primeiro, segundo, salvo engano, quem afere se existe essa singularidade, essa notória 

especialização? O gestor, o gestor faz isso, ele que está lá na ponta, uma questão interpretativa 

baseada em parecer jurídico fundamentado, não é uma decisão que na frente vou suscitar 

como fato novo, a partir do requerimento apresentado, a Lei 13.655, a Lei da Segurança 

Jurídica na distração pública, que incluiu novos artigos, onde a antiga lei de introdução ao 

código civil, onde demonstra que não se pode penalizar um gestor num contrato que foi feito há 

dez anos atrás, com base em interpretação diferente. Existe decisão do Supremo Tribunal 

Federal, dizendo que quem tem a reserva da interpretação nessas contratações é o 

administrador público, o administrador também interpreta a lei, e se ele fez de forma sensata, 

de forma razoável, de forma baseada em jurisprudência, doutrina, como está no parecer 

jurídico, não há como se punir. De forma retroativa, colocando uma interpretação 10 anos 

atrás de um contrato que cumpriu seus efeitos, que gerou benefício para a sociedade paraense, 

a nova Santa Casa, que diga-se de passagem, na inauguração, o gestor foi convidado para 

participar, num ato republicano da atual gestão, então, a contratação, doutor Nelson, tem 

parecer jurídico, certidões, o currículo, o doutor professor José Freire, sócio principal da 

empresa, DPJ arquitetos conciliados, ele é delegado da associação nacional envolvida na 

construção desses prédios de natureza hospitalar, palestrante, tem publicações, tudo anexado, 

tem o currículo dele, a empresa prestou serviços para órgãos do governo federal, estados, para 

diversos órgãos do estado do Pará, inclusive tribunal de justiça, então, do ponto de vista, a 

defesa tem plena convicção que a interpretação adotada naquele momento foi correta, que era 
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precedida de outras contratações da mesma forma, todos os hospitais regionais, foram 

realizados a partir desses projetos dessa empresa contratada por inexigibilidade. Se vai se 

mudar essa posição a partir de agora, tudo bem, apesar da defesa discordar, é caso de 

inexigibilidade. Mas se o tribunal vai adotar que a partir desse momento a contratação tem que 

ser por licitação, é uma interpretação com efeitos futuros, não retroativos a uma situação de 

dez anos atrás. Então, na verdade, eu teria muita coisa para falar sobre essa contratação, só 

queria ressaltar, caso essa corte entenda que não está caracterizada a contratação por 

inexigibilidade, ressaltando que como teve essa lupa, foi pedido pelo parquet uma avaliação do 

preço praticado na época, e os técnicos dessa corte apresentaram o relatório, demonstraram 

que o valor estava rigorosamente dentro do mercado, até inferior, portanto não houve prejuízo 

ao erário, só trouxe benefício esse contrato, está aí a Santa Casa funcionando e atingindo 

principalmente a população mais carente, agora, caso o nosso ilustre conselheiro e os demais 

conselheiros, nosso conselheiro relator entenda que não ficou caracterizada, que não se 

acredita, por amor a essa discussão, eu queria suscitar a vigência da lei 13.655 de 25 de abril 

de 2018, essa lei foi discutida nacionalmente, muitos devem ter acompanhado, uma lei 

sedimentada a partir de 2015 através do instituto brasileiro de direito público, junto com a 

Fundação Getúlio Vargas. Quem é autor desse projeto é o professor Carlos Ari Sundfeld, 

conhecido administrativista, e quem propôs o projeto de lei foi o senador Anastasia, 

governador com experiência administrativa e também doutor em direito na área 

administrativista. Isso foi discutido a partir de 2015, resultou em 11 artigos que foram 

introduzidos à antiga lei de introdução ao código civil, agora lei das normas de direito 

brasileiro, salvo engano. E essa lei traz o que? Como ponto fundamental, busca trazer maior 

segurança jurídica nas decisões do poder público, e existem diversos artigos, poderíamos 

discutir o dia todo, mas queria destacar que existem dois artigos fundamentais que se 

enquadram nessa discussão da interpretação, como bem falou o representante do ministério 

público, que envolvem a situação de insegurança jurídica dos gestores públicos. Trabalhei em 

vários cargos da gestão pública e o que a gente observa hoje é o medo do gestor decidir, 

porque ele não sabe, conselheiro Nelson, lá na frente, o que vai acontecer com as decisões que 

ele teve que tomar, que tomou fundamentado, uma lei muito bem-dita nos fundamentos do 

projeto, quem puder, com certeza, esse projeto muitos devem ter estudado, é uma lei que veio 
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para atender o bom gestor, porque lei para gestor ruim está cheio, no ordenamento jurídico. 

Porque o que acontece é que esse instituto, professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, Marçal 

Justen Filho, o professor Fernando Skaf daqui de Belém, tem artigo publicado sobre esse tema, 

defendendo a lei, professor ilustre da Federal do Pará, e da USP, eles defendem a lei porque 

existe uma situação em que um gestor, que é o primeiro, ele está diante do fato, ele interpreta o 

fato, ele hoje está receoso de decidir porque não sabe daqui alguns anos o que vai acontecer 

com a decisão dele. Muito embora tenha fundamentado, estou falando das decisões 

fundamentadas do parecer jurídico, técnico, razoável, ponderável, sem absurdos, sem 

teratologia, estamos falando em fundamentações que consideramos razoáveis. Essa lei veio 

para proteger esse tipo de quadro. Acompanhei na última gestão diversos professores 

universitários que se recusam, acompanho hoje, que se recusam a exercer cargo público 

porque tem medo, não querem mais. Respondendo pessoalmente fatos acontecidos dez anos 

atrás, oito anos atrás. Essa lei trata da segurança jurídica, grande problema pro país, gera 

problema na economia, na atividade, o próprio empresário fica com medo de negociar com 

administração pública, porque não sabe se lá na frente vai ter que devolver, muito embora 

tenha prestado serviço, então, esses juristas dessa envergadura que falei, Adilson Abreu 

Dalari, eles suscitam, propuseram, o senado aprovou, a câmara, o presidente sancionou, vetou 

um ou outro artigo, mas o principal ficou, e existem dois artigos, que aí, doutor Nelson, suscito, 

caso o senhor entenda e o plenário entenda que não está caracterizado inexigibilidade como 

fato novo, e peço a reabertura da instrução processual com base nessa lei, uma lei geral, 

portanto aplicável à administração pública, federal, municipal, estadual, aos órgãos de 

controle, poder judiciário, enfim. O artigo 24 diz assim: “A revisão dessa esfera 

administrativa, controlador ou judicial, quanto a validade de ato, contrato, ajuste, processo, ou 

norma administrativa, cuja produção já se houver completado, como é o caso, levará em conta 

as orientações gerais da época, sendo vedado que com base em mudança posterior de 

orientação geral, se declare inválido situações plenamente constituídas”. É o caso, temos 

decisão de dez anos atrás plenamente constituída, não dá para aplicar, a lei defende que não 

dá para aplicar uma interpretação retroativa, a lei não pode retroagir, está na lei de 

introdução, e também a interpretação não pode retroagir. A lei abre espaço em outros artigos, 

a partir da experiência na ação declaratória de inconstitucionalidade do STF, da possibilidade 
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de modulação dessa decisão. Então, se o tribunal, nessas situações, conselheiro, se meu tempo 

está se esgotando, peço a prorrogação, por favor. Então, concluindo. Se vai ser adotada essa 

interpretação, que particularmente, com todo o respeito, não é razoável não entender que não 

é inexigibilidade, é sim inexigibilidade, então eu peço a reabertura com base nessa nova lei, 

que está aí vigendo e traz repercussão. Outro artigo que é fundamental, para concluir mesmo, 

ainda sobre o parágrafo único desse artigo, 24: “Considera-se orientações gerais as 

interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral e jurisprudência 

judicial ou administrativa majoritária, e ainda adotados por prática administrativa reiterada 

de amplo conhecimento público”. É o caso, havia uma prática reiterada dessas contratações 

fundamentadas, e que gerou benefício, e também tem um parecer jurídico muito bem 

fundamentado reiterado na defesa. Por fim, concluindo realmente, o artigo 28, que diz assim: 

“O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 

dolo ou erro grosseiro”. Não é o caso, desculpem, não é o caso, senhores, porque a decisão é 

baseada em opinião técnica fundamentada pelos pareceres jurídicos, está nos autos, ela não é 

grosseira, não é uma decisão grosseira, não há dolo, inclusive comprovado nos autos que não 

houve diferenciação de preço, valor acima do mercado, então, com todo respeito, a defesa 

requer que a prestação de contas seja aprovada pela contratação por inexigibilidade com base 

no artigo 25, inciso 2, ou, caso contrário, alternativamente, solicito a esse solene tribunal que 

abra a instrução processual na forma regimental para que seja discutida a partir da vigência 

da nova lei, muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Queria que o doutor 

Ladislau ficasse na tribuna, porque como é um tema discutido abertamente, ele já antecipa ali 

eventualmente um pedido de reabertura da instrução processual, e dizendo que a minha 

decisão, que será lida, vai na direção da regularidade com ressalva, exatamente semelhante ao 

processo anterior. Manifestação do Advogado Wanderley Ladislau: Excelência, retiro o pedido 

de reabertura. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Para esclarecer bem o plenário dos fatos, com a brilhante manifestação do doutor 

Ladislau na tribuna, as alegações ficam longas, e podemos nos perder no contexto, o fato 

basicamente, a professora, doutora Ana Cláudia Cardoso, da universidade, dirigia a 

instituição e baseou-se num parecer jurídico da instituição pela inexigibilidade, e nesse sentido 
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tomou as decisões. Como o doutor Ladislau alarga a discussão e faz algumas manifestações 

acerca da qualidade profissional dos arquitetos integrantes da DPJ, também quero dizer, por 

questão de conhecimento de causa, e sem nenhuma parcialidade, que é dispensável, os três 

integrantes da empresa, os professores José Freire, professor Jorge Dereide, professor Paulo 

Lima, são pessoas de reconhecida competência e idoneidade, os preços praticados estão de 

acordo com o mercado, de forma que, para que não fique dúvida a quem possa ter escutado 

mal, não fica nenhuma menção à honorabilidade, à integridade pessoal, à correção, 

honestidade e competência desses três profissionais que honram a arquitetura, e de modo 

geral, a classe técnica de nosso estado. Foi exatamente esta indução, essa tomada de posição 

da dirigente baseada no seu setor jurídico. Terminada essa fase, Sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas regulares com ressalva e determinação ao órgão jurisdicionado para que 

atente para a correta interpretação do art. 25, II da Lei nº 8.666/93. 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 seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2007/50226-2, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação Barcarena de Comunicação e 

Assistência Social, responsável Murilo dos Santos Ferreira, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Ao solicitar a retirada este processo da pauta 

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

2007/50596-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Portel, responsável Ademar Terra 

da Costa, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante 

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

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, atribuindo responsabilidade 

solidária pelo débito entre seu responsável e a senhora Mariléa Ferreira Sanches, e, ainda, 

aplicação das multas regimentais aos responsáveis e por fim as recomendações a Seplan. A 

presidência acenou com a afirmação de que embora regularmente notificados, nenhum dos 

responsáveis supracitados estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou no foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na fase regimental, Sua 
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Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, e aplicar 

ao responsável a multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais) pela grave 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2007/53114-7, que trata da tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Breves, responsável Luiz Furtado Rebelo, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor da glosa total dos valores, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis, atribuindo a 

responsabilidade solidária entre seu responsável, a SEPOF e empresa ARTEMIL,  aplicar multa 

de forma individualizada ao seu responsável e ao gestor da SEPOF e, pela sanção da 

inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública Estadual, por prazo não superior a cinco anos ao responsável e 

declaração de inidoneidade das empresas licitantes Artemil Construção e Comércio Ltda, L.M. 

Construções Ltda e O.M. Vale Serviços Técnicos para participar por até cinco anos de licitação 

na administração pública estadual e, ainda, a realização de inspeção extraordinária nos 

convênios firmados pela Sepof com a Prefeitura de Breves e ainda expedição de recomendações 

à Sepof,  remessa de cópia dos autos ao MPE e PGE para adoção das medidas que julgar 

pertinentes, por indícios de improbidade administrativa e dano ao erário, conforme a 

Recomendação da Corregedoria do MPC/PA nº 02/2016. A presidência acenou com a 

afirmação de que embora regularmente notificados, nenhum dos responsáveis estiveram 

presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou no foco da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na fase regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido 

de julgar as contas irregulares, declarar solidariamente seu responsável e a Empresa Artemil 

Construção e Comércio Ltda em débito com o erário estadual na importância de R$50.000,00 

(cincoenta mil reais) e aplicar ao responsável as multas de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

débito e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) 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 
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manifestação do relator. Registrou-se neste momento a saída do Plenário do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Logo após foram anunciados os Processos nºs 2013/52604-

0 e 2013/52636-7, que tratam dos Recursos de Reconsideração interpostos por Haroldo Costa 

Bezerra e Paulo Elcídio Chaves Nogueira, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi 

o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais, foi ouvido o 

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

opinou pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Reconsideração, mantendo-se 

inalterado o Acórdão nº 52.472/2013. A presidência anunciou que embora regularmente 

notificados, os recorrentes supra não estiveram presentes e nem se fizeram representar á sessão. 

Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Ninguém se manietando nesse sentido, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de Conhecer os Recursos interpostos e no mérito dar-

lhes provimento, reformando o Acórdão recorrido passando a julgar as contas regulares e 

isentando os recorrentes das multas anteriormente imputadas. 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 seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2013/52331-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Julia de Oliveira 

Pantoja, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias que solicitou a retirada deste processo da pauta supra, com pedido para retornar na sessão 

do dia 25 do andante mês, o que obteve o imediato deferimento. Imediatamente foi anunciado o 

Processo nº 2017/51270-6, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Adalberto 

Cavalcante Anequino, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve a gentil 

aquiescência. Em pauta, foi anunciado o Processo nº 2009/52632-0, que trata do Ato de Pensão 

em favor dos dependentes de Almerinda Freire da Silva, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias que solicitou a retirada deste 

processo da pauta supra, com pedido para retornar na sessão do dia 25 do andante mês, o que 

obteve o imediato deferimento. Dispôs-se o senhor secretário a anunciar o Processo nº 

2013/50159-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Consultoria Geral do Estado, exercício 

financeiro de 2012, responsável Espólio de Ophir Filgueiras Cavalcante, Procurador Felipe 
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Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias que solicitou a retirada deste 

processo da pauta supra, com pedido para retornar na sessão do dia 25 do andante mês, o que 

obteve o imediato deferimento. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior e a saída em definitivo do Conselheiro André 

Teixeira Dias. Logo após, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2009/50779-9, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Joana Meire Silveira Santos, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

disposição legal e regimental foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo indeferimento do registro. A presidência 

tornou público que embora regularmente notificada, a aposentanda não esteve presente e nem se 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para denegar o registro, 

determinando ao Igeprev a cessação dos pagamentos no prazo de 15 dias, sob pena de 

responsabilização do gestor. 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. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2006/51071-0, que trata da 

Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das 

contas com ressalva, com aplicação das multas regimentais e por fim expedição de 

determinações à Sespa e à 13º CRPS. A presidência anunciou que embora regularmente 

notificado, o responsável supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem devolução de valores e, ainda, 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos), face à grave infração à norma legal e por fim recomendações à 

SESPA e ao 13º CRPS, sob pena de responsabilização em caso de inexecução do objeto. 

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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2009/51755-5, que trata da Prestação de 

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

procedência 1º. Centro Regional de Saúde-Belém, responsáveis José Antônio Lima de Souza e 

Ivete Gadelha Vaz, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

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

opinou pela irregularidade das contas, com devolução dos valores glosados, sem prejuízo 

aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis. Neste momento, suspendeu-se o 

julgamento, tendo em vista a ausência de quórum para deliberar sobre a declaração de 

inidoneidade da empresa P.L.P. LTDA, devendo ter prosseguimento na próxima sessão. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2007/50169-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Primavera, responsável Selso Luiz dos Santos Gomes, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas e pela sanção 

de inabilitação do responsável para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança 

na administração estadual, por até cinco anos e multas do art. 232 e 233 VI do RITCE/PA. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É um assunto referente à matéria anterior, 

mas eu quero falar em tempo a seguinte questão, para defender o relator, a secretaria, a 

presidência, todo o plenário, a seguinte contribuição que quero dar, com humildade. Foi 

aberta a sessão com quórum de cinco conselheiros. Portanto, haveria quórum suficiente para 

votar a matéria. Por uma questão excepcional, motivo de força maior, uma questão de doença, 

tratamento médico, um conselheiro se ausentou. Por esta razão, ficou então limitado o quórum 

para votação daquela matéria especificamente, então que fique claro que todas as providências 

corretas foram tomadas. A secretaria, vossa excelência, o relator colocou a matéria em 

votação porque existia quórum, tínhamos cinco conselheiros. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Anteriormente, e 
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simplesmente no momento não foi convocado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente, houve essa alteração, que fique 

registrado para que amanhã, qualquer questionamento que tenha, principalmente por parte 

das partes interessadas, como a gente fala, não tenha nenhum tipo de justificativa, então acho 

que a solução ideal foi essa, colocar para votar amanhã, se tiver o quórum, votamos. Era essa 

a minha observação, que fique registrado na ata, e todos esses encaminhamentos foram 

tomados pela secretaria, pela presidência, pelo relator, não há nenhuma objeção com relação 

a isso, obrigado, presidente, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Passada a fase da 

discussão, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu 

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$130.354,00 (cento e 

trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), sem prejuízo da multa ao responsável face a 

grave infração a norma legal no valor de 2% ,  nos termos do art. 1º da Resolução nº 18.980 que 

corresponde à R$931,58 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) e multa 

pelo dano ao erário de 2% no valor de R$2.607,08 (dois mil, seiscentos e sete reais e oito 

centavos). Seguiu-se à votação: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior Divergiu 

quanto ao valor da multa pelo débito, aplicando-a no percentual de 10% sobre o débito; 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Excelentíssima Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhou o relator e proferiu voto de 

qualidade em favor do relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do relator foi o 

vencedor pelo voto de desempate. 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 a Vossas Excelências que ao final dessa sessão, serão 

distribuídos, através dos e-mails corporativos, solicitações de cessão de dois servidores 

efetivos. Rafael Laredo Mendonça, para o douto Ministério Público de contas, recebi antes 

mesmo a justificativa de nosso parceiro, parquet de contas, solicitando, em razão de não terem 

ainda, estão se programando para preparar o concurso público, porém, estão sentindo a 

necessidade de um contador, e nos solicitaram, já mandamos para a Secretaria, para a 

Procuradoria, deu o parecer favorável, e ficarão nos e-mails dos senhores conselheiros, para 
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que a gente possa, inclusive, de preferência amanhã, porque será a partir de primeiro de 

agosto. Eles solicitaram sem ônus, para o nosso tribunal. Também do servidor Leonardo José 

Rodrigues do Espírito Santo, para o tribunal de contas da Bahia. Ele é um servidor também 

nosso, recém-empossado, ele é do Espirito Santo apenas o sobrenome, mas ele é da Bahia, e o 

presidente do Tribunal de contas da Bahia solicitou a cessão também com ônus para o estado 

da Bahia. Ele está com problema de saúde na própria família, da mãe dele, ele é arrimo de 

família, e o presidente do Tribunal de contas solicitou, a consultoria jurídica já deu parecer 

favorável, mas os senhores conselheiros têm toda a liberdade, condição de analisarem os dois 

pedidos, e se for possível, amanhã, nós, ou se não der, para que aconteça amanhã, a gente 

pode deixar para próxima semana. Na próxima terça-feira, 31, dia 31. Então, se os senhores 

estiverem em acordo, votaremos amanhã, senão, no dia 31. Hoje não. Seria importante 

amanhã, analisarem melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Senhora presidente. Me parece que o doutor Rafael Laredo tem algum tempo 

na casa, já cumpriu todo o estágio probatório. Minha dúvida, e aí eu peço que quando 

encaminhar para os e-mails, que encaminhe também o parecer da procuradoria, do tribunal, a 

respeito de um estudo sobre o estágio probatório do Leonardo José, porque ele é recém-

empossado na casa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu também tive essa dúvida, mas estarão suspensos, inclusive, a 

questão do estágio probatório, de acordo com nosso PCCR, já foi visto pela procuradoria 

jurídica da casa, ele terá todos os direitos suspensos no que se refere ao tempo que ele estará 

fora daqui, não contará o estágio probatório, de acordo com o parecer da procuradoria 

jurídica, porque eu também, inicialmente, tinha essa dúvida, mas foi o que me foi dado o 

parecer, mas vossas excelências ainda tem o direito de observarem o ocorrido e observarem os 

dois processos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Guilherme da Costa Sperry: Obrigado, senhora presidente. Apenas para esclarecer, já 

que trata-se de matéria administrativa do tribunal, mas que partiu o pedido do Ministério 

Público de contas, só para contextualizar para vossas excelências, estive com a doutora 

Silaine, procuradora-geral do Ministério Público de Contas, com a presidente, e também com o 

conselheiro Cipriano para tratar da possibilidade da cessão do Rafael Laredo, por duas 

razões, primeiro porque a presidente como comandante da casa, tem que ser ouvida e 
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conversar sobre a necessidade do próprio tribunal. Fomos bem recebidos na presidência, 

presidente mostrou algumas preocupações com relação à cessão, esclarecemos à presidência 

que o servidor Rafael Laredo iria para lá para ocupar uma função no Ministério Público, uma 

FC3, porque até para justificar a cessão, temos essa dificuldade, esse questionamento de 

cessão de servidores efetivos sem função, existem questionamentos por parte do Ministério 

Público Estadual, a presidente mostrou essa preocupação e esclarecemos a ela, qual era a 

condição que ele iria, e também na comunicação, fizemos à presidência do tribunal, 

esclarecemos de forma resumida a atividade. Na nossa atividade fim do Ministério Público de 

contas, somos todos juristas, bacharéis em direito, ex-advogados, e temos uma carência de 

nossa assessoria técnica da área contábil, financeira. E também, pela própria mudança da 

análise das contas do governo, que passa a ser, doravante, anual, necessitamos de ter alguém 

com esse conhecimento, essa expertise, para fazer o relacionamento entre o tribunal e o 

ministério Público de Contas. Por outro lado, nessa linha, foi que pensamos no nome dele, já 

nos deu curso também, é um professor, nos deu o curso da matéria contábil e financeira lá no 

Ministério Público de Contas. Sabíamos também que o Rafael estava compondo a equipe do 

conselheiro Cipriano na questão da lei Kandir, e tivemos também essa preocupação de 

conversar com ele, se ia atrapalhar o desenvolvimento do trabalho, se seria possível, e tivemos 

essa conversa com o conselheiro Cipriano, ele também deixou o caminho aberto para que a 

cessão ocorresse, e na nossa conversa, dissemos a ele: “De maneira nenhuma queremos 

atrapalhar o tribunal no próprio desenvolvimento dessa atividade da lei Kandir, e o 

conselheiro Cipriano, no desenvolver da conversa, sugeriu que utilizássemos nosso termo de 

cooperação para que o servidor Rafael, como representante do Ministério Público, continuasse 

a assessorar os trabalhos na questão da lei Kandir. Aceitamos de pronto, até porque para que 

também pudéssemos de alguma forma contribuir nessa matéria tão bem conduzida até esse 

momento pelo conselheiro Cipriano, pela equipe técnica que está conduzindo os trabalhos. 

Então, senhores conselheiros, eram esses esclarecimentos, por que tratamos com a presidente, 

com o conselheiro Cipriano, e fico feliz com a notícia que a assessoria jurídica deu parecer 

favorável, e aguardo então a manifestação de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora 

Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Certamente amanhã eu gostaria de dizer aos senhores conselheiros que 
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tiverem qualquer dúvida, viu, doutor Odilon, doutor Nelson, doutor Cipriano, vou ligar 

também para o doutor Luís Cunha, para assessoria, para que eles possam também analisar e 

orientar os dois conselheiros para que amanhã, se for possível, a gente traz a matéria e 

possamos deliberá-la. Qualquer dificuldade, podemos também trazer no dia 31, na próxima 

semana. Ainda temos matéria administrativa. Submeto à deliberação plenária o arquivamento 

e baixa do sistema desta corte de contas, no processo de número 2013/50362-3, que versa 

sobre a instauração da tomada de contas na Associação Paraense de Recursos Humanos, que 

se refere ao convênio número 026 de 2011, efetivado entre a entidade citada e a secretaria de 

estado de trabalho, emprego e renda. Informo que a tomada de contas foi instaurada por 

equívoco, conforme ressalta a secretaria de controle externo, haja vista que não ocorreu 

repasse dos recursos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.017, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente, com relação 

à questão que Vossa Excelência estava apresentando, na comissão que estuda a lei Kandir, 

vossa excelência nomeou, aprovado por todos os conselheiros, tem feito um trabalho muito 

importante, acredito eu, não só para o Estado do Pará, como para todo o Brasil, tanto é que 

diversas discussões em Brasília, com o TCU, com o Instituto Rui Barbosa, e assim 

sucessivamente, e compõem essa comissão, trabalham diretamente comigo, o doutor Valino, 

doutor Érico, doutora Vera Braga e o doutor Rafael Laredo. Todos eles têm suas atividades e 

atribuições corriqueiras, diárias, normais. Por exemplo, doutor Érico presta relevantes 

serviços à comissão da lei Kandir e também ao doutor Edvaldo. O doutor Valino tem a 

atribuição dele, como a doutora Vera, e como o doutor Rafael também, e quando chega as 

contas de governo, essa situação se repete, eles também atuam de forma importante no estudo 

da elaboração do parecer prévio das contas de governo. Então, quando o doutor Guilherme 

Sperry e a doutora Silaine foram conosco, já tinham conversado com a presidência, da mesma 

forma como eles têm as outras atribuições, desempenham todos os dias, não vi nenhuma 

dificuldade, ao contrário, não só parabenizei o Ministério Público, como cumprimentei porque 

estão antecipando, se preparando para estudar melhor, de uma forma mais abrangente, com 

equipe técnica qualificada, com relação às contas de governo. São atitudes proativas que o 

Ministério Público está tomando nessa direção. Não vejo prejuízo, no caso da lei Kandir, não 
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sou o presidente do tribunal, mas estou me referindo a lei Kandir, até porque fizemos esse 

acordo no sentido de que poderá continuar dando os seus importantes serviços, todos os 

quatro, com relação ao projeto da lei Kandir, e obviamente o Ministério Público nessa 

condição utilizando o convenio de parceria, continua mantendo nosso trabalho, que não vai 

terminar. Queríamos que terminasse amanhã, resolvesse o problema da lei Kandir, mas 

lamentavelmente não é assim, um projeto grande, problema importante que o estado tem 

tentado resolver, e os outros estados também, vamos continuar contando com o apoio do 

doutor Rafael, e o Ministério Público passa a ser parceiro direto com relação à questão da lei 

Kandir. Essa é minha contribuição. Segunda questão, cumprimentando o Ministério Público 

pela proatividade de buscar o aperfeiçoamento da matéria, convidando o doutor Rafael. Um 

outro assunto, presidente, eu recebi informação, acho que todos os conselheiros receberam, foi 

noticiado, uma mensagem do tribunal de justiça do estado do Pará, informando com pesar, 

obviamente, o falecimento do Juiz da primeira vara da fazenda de Belém, doutor Elder Lisboa 

Ferreira da Costa, que faleceu, na sexta-feira. Estava internado no hospital Beneficência 

Portuguesa de São Paulo, onde teve complicações no procedimento que estava fazendo no 

transplante de medula, teve uma infecção generalizada e veio a óbito. O doutor Elder Lisboa é 

uma personalidade conhecida, um magistrado conhecido, não só em Belém, no estado, como 

nacionalmente, até internacionalmente, teve uma carreira brilhante, o próprio presidente do 

tribunal de justiça, ao fazer comunicado, relata que a trajetória do doutor Elder Lisboa, sua 

brilhante carreira estudando não só no Brasil como fora do Brasil, Ph.D. em ciências jurídicas 

internacionais, membro da comissão que combate o trabalho escravo, tinha uma vida dedicada 

a essa questão jurídica, da magistratura, o próprio tribunal de justiça fez a publicação disto, 

demonstrando a própria nota, profundo pesar pelo falecimento do eminente juiz, então eu 

queria propor ao plenário, conversei com o conselheiro Nelson, e com vossa excelência, 

presidente, faltava só conversar com o doutor Odilon, mas era do tribunal, se todos 

concordarem, encaminhar a manifestação oficial de voto de profundo pesar pelo falecimento 

do eminente juiz, e encaminhar, obviamente, à família, ao tribunal de justiça, as faculdades que 

dava aula, à academia paraense de letras, escreveu mais de 15 livros ao longo de sua história, 

enfim, a todas as entidades que ele atuava de forma firme, num sentido de informar que o 

tribunal manifestou-se com um voto de profundo pesar pelo seu falecimento. Queria fazer esse 
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gesto em nome da instituição, de todos os conselheiros, apenas estou falando aqui, mas tenho 

certeza que todos apoiam a iniciativa, e falariam como eu estou falando aqui, a gente 

manifestar esse posicionamento, senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, conselheiro, eu também 

conhecia bastante a trajetória, tenho uma certa amizade com o doutor Elder, sei que o Pará 

perde um de seus grandes juristas, procurou se dedicar, tem uma trajetória, doutor Odilon, 

muito firme, muito dedicada à causa jurista, ele se formou, fez pós-graduação, doutorado, 

mestrado no exterior, na Alemanha, Salamanca, Portugal, e enfim, muito dedicado, muito 

estudioso, inteligente, grande mestre, grande professor de várias gerações, apesar da idade 

dele, ser muito novo, muito jovem ainda, foi um professor, e ultimamente, realmente, em duas 

faculdades, ainda não tinha recebido a láurea, a decoração da academia paraense de letras, já 

tinha sido indicado, e como disse o conselheiro Cipriano, realmente, uma vida dedicada à 

cultura, à história, ao Pará, e à sociedade paraense, um grande jurista. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não tive o privilégio, a 

honra de conhecer o doutor Elder, mas conheci, pela informação da imprensa e pessoas que 

eram amigas comuns, seu desempenho, seu talento, e um falecimento precoce, teria muito a 

produzir na carreira jurídica que abraçou, acho que passou pelo Ministério Público, e depois, 

tribunal de justiça do Estado, de forma que logicamente a família, as entidades todas que ele 

participou, sentiram muito a sua falta, e nós comungamos com esses sentimentos, apresentando 

a família toda, aquelas entidades onde ele participava, nossa solidariedade, lamentando, 

ratificando o que disse no início a partida precoce em razão da pequena idade que tinha, num 

mundo em que hoje se vive muito mais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, de igual forma, me somo aqui às palavras do conselheiro 

Cipriano e Nelson, de fato, um jurista muito jovem, que vai deixar uma perda muito grande, um 

vácuo na produção do direito no Pará, e ele era muito, a questão de direitos Humanos, 

produzia bastante, dava aula nesse sentido, lamentando. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O Ministério Público se 

associa. Os conselheiros substitutos presentes nessa sessão, Milene, Daniel e Edvaldo também, 

com demonstração de se associarem a este momento da proposta do conselheiro Cipriano 

Sabino. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 
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consubstanciada nos Ofícios nºs 099/2018 a 104/2018-SEGER, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, bom 

dia. Bom dia, doutor Guilherme, representando o Ministério Público de Contas, senhores 

conselheiros, meus colegas, todos que nos ouvem e nos assistem. Na verdade, eu só gostaria, me 

associo também às palavras de todos aqui pelo falecimento do doutor Elder, realmente, como disse 

o doutor Odilon, será um vazio para a magistratura estadual, que Deus conforte e dê paz ao 

coração da família e de seus amigos. Senhora presidente, apenas pedi a palavra para comunicar 

este plenário que nos dias 26 e 27, quinta e sexta-feira desta semana, estarei em São Paulo para 

participar de diversas reuniões de trabalho relacionada a ATRICON, ao controle externo de modo 

geral, na função de diretora do órgão, e também para participar do seminário constituição, 

controle externo de constituição. Então, apenas para fazer o comunicado, perguntar a este plenário 

se não há nenhum óbice quanto a minha participação nesses dias. É isso, senhora presidente, 

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

Fiquei para o fim, presidente, porque tenho alguns assuntos, para deixar bem à vontade, não 

cansar as pessoas. Mas vou abordar um assunto nessa parte final da nossa reunião, e penso que 

como integrante de uma comunidade, é importante a gente registrar, e não só, às vezes, copiar e 

reconhecer as boas práticas, uma das coisas que são muito positivas nos seres humanos é 

reconhecer a qualidade alheia, o talento, desempenho, desejo das pessoas colaborarem para um 

mundo melhor, tanto faz na iniciativa pública, como na privada. Eu quero me reportar aqui, 

presidente, o jornal liberal, às quintas-feiras, tem uma página feita basicamente para divulgar a 

responsabilidade social. A página é coordenada pela jornalista diretora das organizações Rômulo 

Maiorana, a Rosângela Maiorana Kzan, e o tribunal já frequentou essa página, tivemos a 

responsabilidade social, para honra dessa casa, divulgando ações do TCE cidadão, na construção 

da cidadania, que em muitas áreas, tanta falta faz na sociedade brasileira. Estamos vendo, por 

exemplo, conselheiro Odilon, conselheiro Cipriano, doutor Guilherme, presidente, nossos 

companheiros, conselheiros substitutos, uma coisa inusitada, um ocorrido em Manaus, onde a 

força pública tem que garantir o processo da vacinação. Isso é uma coisa que beira o século 

passado, quando Oswaldo Cruz estava lutando pela saúde pública no Rio de Janeiro, que a 

população reagia. Mas agora não é a população, a prefeitura para exercer a vacinação contra 

sarampo e outras enfermidades, foi obrigada a ter a força pública, porque o tráfico impedia que os 

profissionais fossem fazer o seu trabalho, e a própria população, quer dizer, o Brasil está com 
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recrudescimento de tantas moléstias que haviam sido rifadas de nossa preocupação. E uma das 

atividades que eu vou realçar aqui refere-se a questão da responsabilidade social com o lixo 

urbano, e aí a implantação, doutor Guilherme, uma implicação, melhor dizendo, em direções 

mundialmente falando, as televisões tem passado o drama do México com o esgotamento de suas 

reservas hídricas, e consequentemente, comprometimento de sua condição estrutural em 

determinadas regiões, pela questão da água, necessidade de tratamento, os esgotos das grandes 

cidades, e fundamentalmente, o lixo. Eu digo sempre que estamos numa grande corrente 

interligada por vários elos, que em determinado instante, a falha de um compromete a situação de 

outros. Eu vi com muita alegria, na página de O Liberal de quinta-feira passada, um trabalho 

extraordinário no que se refere ao lixo urbano, é o lixo resultante da atividade de uma empresa, 

que é a empresa dos supermercados Líder. Eles têm um processo de coleta desse lixo para devolvê-

lo à coletividade, falo aqui naquele processo da logística reversa, sintetizando todo o lixo coletado, 

e ele vai depois incentivar os catadores que se organizam nas cooperativas, para que ele já vá ser 

encaminhado em relação de volume, para a possibilidade da reutilização na reciclagem, e eles têm 

um verdadeiro aparato funcional de muita competência, coordenado pelo diretor, João Augusto 

Rodrigues, e tem inclusive o envolvimento de uma engenheira, doutora Hannah Trindade, em que 

há um tratamento absolutamente responsável e exemplar do lixo resultante da atividade do grupo 

do supermercado, e ali é tudo, resto de embalagem, resíduos alimentares, enfim, mas eles têm 

envolvimento muito grande no sentido de fazer com que o dano à natureza seja o mínimo possível, 

inclusive com a entrega corretamente feita do que é coletado, produzido, e visando a redução. 

Quando a gente reduz as embalagens, você deixa de tirar tantas árvores da natureza, enfim, um 

trabalho muito bem colocado, e que o jornal liberal, quero também propor esta manifestação 

favorável ao jornal liberal por abrir suas páginas para um item desse porte de responsabilidade 

social que deve estar ativado em todos os cidadãos, me congratular com o grupo Líder pela 

admiração por esse trabalho, que nesse aspecto, presidente, tenho uma alegria do ponto de vista 

até pessoal, o presidente da associação dos supermercados do Pará, por essas coincidências da 

vida, é um colega meu, engenheiro sanitarista, mas que foi para a área empresarial, Jorge 

Portugal, dono da Belém Importados, e quem conhece e anda por esse Brasil afora, sabe que no 

item supermercado, o estado do Pará, praticamente não deve a nenhum estado da federação pela 

organização, pela higiene, pelo projeto bem-feito dos supermercados como um todo, em todas as 

redes, o Líder parece que é o maior deles em termos de capacidade econômico-financeira, mas 
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todos esses supermercados nesse sentido, essa direção extremamente oportuna de ver a 

preocupação não só com lucro, a preocupação com o lucro da sociedade, uma área que só no Pará 

gera cerca de 45 mil empregos diretos, quer dizer, então, quando a gente vê uma atitude desse tipo, 

preocupando-se com o ambiente. Hoje leio nos jornais, conselheiro Odilon, na Pedreira, bairro 

nosso aqui, a população reclamando de resíduos e rejeitos da atividade hospitalar estavam sendo 

jogados no meio da rua, com possibilidade de contaminação, degradação do ambiente, causar 

doença, então quando a gente vê um grupo empresarial desse porte, eu não sou empresário, não 

tenho nenhuma ligação direta, para que não haja um tipo de interpretação, mas quero sobretudo 

registrar, elogiar o jornal Liberal por proporcionar a chance dessas medidas todas, quero repetir 

que até o tribunal teve sua oportunidade sem nenhum custo de participar disso, e que essas ações 

beneméritas em benefício da sociedade possam ser representadas, publicadas, e servir de exemplo 

a tantos outros setores para que façam a mesma coisa. Então, vou propor que haja a manifestação 

ao grupo liberal pela página de responsabilidade social, ao grupo Líder, aos seus dirigentes, 

especialmente no coordenador, desse caso, dessa operação, doutor João Augusto Rodrigues, 

engenheira Ana Trindade, que é quem gerencia todo esse processo, e que ele sirva de exemplo a 

todos os outros da iniciativa privada, para que possamos tomar esse mesmo caminho. Este é o 

primeiro assunto. O segundo, também serei breve, mas quero registrar alguma coisa que me 

lembra do tempo de garoto, mais jovem, e todos nas suas cidades provavelmente tiveram essa 

experiência, dizer que amanhã Belém vai ser premiada pela Força Aérea Brasileira. Vamos ter a 

exibição às 16 horas no litoral da cidade, na estação das docas, da exibição da esquadrilha da 

fumaça, é um espetáculo grandioso de habilidade, de destreza dos oficiais da Força Aérea 

Brasileira, mostrando a segurança do voo, o quanto esse país deve para a Força Aérea no que se 

refere a fiscalização de seus mares, logicamente de cima, de nossas fronteiras, e do trabalho social 

que a Força Aérea Brasileira exerce, me lembra aqui dos primórdios das aeronaves Catalina, 

Anfíbias, onde não se chegava nos rincones dessa Amazônia, no interior do Brasil, e a Força Aérea 

presente com sua atitude patriótica no sentido de levar condição de saúde, desenvolvimento, de 

apoio e solidariedade a nossas populações. Então, amanhã eu quero louvar a atitude da Força 

Aérea Brasileira, um momento que se comemora no Brasil 145 anos do nascimento de Santos 

Dumont, uma data que se registra, e eles vêm aqui no dia 25 para fazer essa maravilhosa 

demonstração, para que a população de Belém possa participar. Eu queria portanto me 

congratular com o Brigadeiro Ricardo José Freire Campos, o brigadeiro comandante hoje da ala 
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9, que substitui a primeira zona aérea, o primeiro comando aéreo regional, Comar, hoje chama-se 

Ala 9, serviços enormes prestados à região, notadamente na construção dos aeroportos pela 

Comar, a antiga, e essa é uma ação em benefício da população, mostrando para todos nós 

gratuitamente, especialmente para essa juventude que precisa conhecer tanto da atividade da 

Força Aérea, então Belém do Pará será presenteada com essa magnífica exibição, vi outras vezes 

em outros anos, outras cidades, e tenho certeza que a nossa população vai ficar encantada e nós 

também demonstrar no caso em nome da aeronáutica, recebendo esses nossos votos, o da Força 

Aérea, o brigadeiro Ricardo, a demonstração de nossa alegria de Belém ter sido premiada com 

essa oportunidade de ver a demonstração de nossa força aérea, não de uma maneira bélica, mas de 

uma maneira estética, mostrando aptidão, conhecimento, competência desses homens, desses 

oficiais, e todos os integrantes, homens e mulheres da Força Aérea Brasileira, que realmente são 

um orgulho para nosso país. Desejava então propor que essa casa se considerasse essa humilde 

proposta, oficiasse ao brigadeiro do ar Ricardo José Freire Campos, manifestando nossa 

satisfação e engajamento nessa alegria que tenho certeza que tomará conta de nossa população 

amanhã às 16 horas na estação das docas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, sendo as matérias consubstanciadas nos Ofícios nºs 105/2018 a 109/2018-SEGER, desta 

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

Oliveira: Conselheiro Nelson, gostaria de dizer que seria uma honra muito grande que pudéssemos 

estar no evento, recebemos um convite, e gostaria de pedir à vossa excelência que nos represente 

no evento, posto que estarei viajando amanhã também para a cidade de São Paulo, amanhã à 

tarde, e não poderei. Gostaria de pedir, convidar aos outros conselheiros, convidar não, reforçar o 

convite que vossa excelência nos lançou nesse plenário, para que os que puderem, não só os 

conselheiros, conselheiros substitutos, nosso parceiro, Ministério Público, servidores dessa casa, 

que possam, também, mesmo não tendo um convite oficial, mas já foram todos convidados por 

Vossa Excelência, e eu não poderei estar presente, em razão de não estar, no momento ter já até 

saído do estado, mas que vossas excelências que puderem, será um momento oportuno para assistir 

e tem nosso pedido para representar nosso tribunal lá, conselheiro Nelson. Antes de encerrar esta 

sessão, gostaria de convidar os conselheiros, certamente amanhã teremos a visita do conselheiro 

Sebastião Helvécio, ex-presidente do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, ele estará 

aqui em Belém a partir de hoje e amanhã nos dará a honra, com sua presença neste plenário, todos 

os conselheiros e conselheiros substituto, Ministério Público, ele virá nos visitar, nos abraçar, nos 
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convidar também para o momento que terá aqui de um evento, estará proferindo uma palestra aqui 

no Belém do Pará, e virá até nós com o respeito que sempre tem por esta Corte de Contas que tem 

há muito tempo, doutor Sebastião Helvécio tem sido sempre parceiro, tem uma deferência especial 

pelo nosso tribunal e pelo Ministério Público de contas do Pará. Portanto, aguardaremos e 

teremos a honra de recebê-lo amanhã nesse plenário e passar um momento conosco. Nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

onze horas e cinquenta e oito minutos (11h58min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 24 de julho de 2018. 
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