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Nº 5.571 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e cinco (25) do mês de julho do ano dois 

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

Emílio Martins”, albergando-se na Resolução n.° 19.015, de 3 de julho de 2018, concomitante 

com o artigo 165 do Regimento Interno, 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 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 Stanley Botti Fernandes, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

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

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

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

a sessão. Justifico a ausência do Conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde; da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes por motivo de força maior; e ainda do 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, participando de evento relacionado ao MMD/TC 

fora da capital . Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia vinte e quatro (24) 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 Luís da Cunha Teixeira: Impedido na 

forma regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-

a. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência determinou a inversão da pauta na 

primazia para o julgamento do processo de número 31, determinando por conseguinte, a 
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exclusão dos Processos nºs 2013/52331-4 2009/52632-0 e 2013/50159-2, da mesma pauta, em 

virtude da ausência do relator. A seguir, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, oportunidade em que 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, continuação do julgamento iniciado na sessão 

ordinária de 24/07/2018. Sua Excelência, então, proferiu voto para julgar as contas irregulares, 

declarando somente o senhor José Antônio Lima de Souza em débito para com o erário estadual 

na importância de R$275.611,25 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e vinte 

e cinco centavos), sem prejuízo do pagamento da multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), pelo débito apurado. Quanto a senhora Ivete Gadelha Vaz, aplicar a multa no 

valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), pela grave infração a norma legal e por fim 

remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para a apuração de possíveis crimes de 

fraudes em processos licitatórios e que a Empresa P.L.P. Ltda seja considerada inidônea para 

contratar com o Estado do Pará por 2 (dois) anos. 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 ato contínuo, foi dado conhecimento 

público a respeito do Processo nº 2011/52208-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 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 extinção do processo sem resolução do 

mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de extinguir o processo, sem 

julgamento 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. Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 2012/50863-2, 

2014/51631-4 e 2015/51221-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, 
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Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza. 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 extinção 

dos processos sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para extinguir os feitos sem resolução do mérito, com o 

consequente arquivamento dos autos. 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. Sem detença, foram anunciados 

os Processos nºs 2012/51998-9 e 2013/52948-9, 2013/51327-4, 2015/51388-7 e 2015/51839-2, 

que cuidam dos atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Cultura, Fundação Carlos Gomes, Secretaria de Estado de Administração e do Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita e Stanley 

Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 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 extinção dos processos sem resolução do 

mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de extinguir os feitos sem resolução 

do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. 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 mesma esteira, foram 

anunciados os Processos nºs 2015/50482-0, 2015/51193-9, 2015/51301-6, 2015/51724-3 e 

2015/51866-5, que versam sobre os atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procuradores Stephenson 

Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria da Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha. 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 extinção 

dos processos sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Pausa. A 
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matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de extinguir os feitos sem resolução do 

mérito, com o consequente arquivamento dos autos. 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência, foram 

anunciados os Processos nºs 2015/51868-7, 2015/51880-3, 2015/51891-6, 2015/51895-0 e 

2015/51896-0, que agasalham os atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procuradores Stephenson 

Oliveira Victer, Patrick Bezerra Mesquita, funcionando sob a relatoria da Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo disposição legal e regimental, ficou com a 

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

autos opinou pela extinção dos processos sem resolução do mérito, com o consequente 

arquivamento dos autos. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

extinguir os feitos sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. 

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 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No mesmo seguimento, foram anunciados os Processos nºs 

2008/51676-1, 2009/50217-2, 2012/52336-3 e 2012/52375-0, que compõem os atos de 

Aposentadoria em favor de Maria dos Santos Areia Godinho, Maria Romualda Varela Soares, 

Valdecir Castro dos Santos e Evanilda Castro Aires, Procuradores Stanley Botti Fernandes, 

Deíla Barbosa Maia, Stephenson Oliveira Victer, Felipe Rosa Cruz, sob a relatoria da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 
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proposta de decisão no sentido de 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 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. Imediatamente, 

foram anunciados os Processos nºs 2013/50786-1, 2013/51594-0 e 2013/52314-3, que cuidam 

dos atos de Aposentadorias em favor de Ademiza José da Cruz Matos, Nazareno Farias de Lima 

e Maria das Graças Miranda Dos Santos, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Stanley 

Botti Fernandes, sob a relatoria da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

disposição legal e regimental, pronunciou-se o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir 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 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 Odilon Inácio 

Teixeira. Incontinenti, foram anunciados os Processos nºs 2011/51012-9 e 2012/50502-2, que 

tratam os atos de Reforma em favor de Joclemir Barra Lima e Ilka Ivana de Oliveira Ferreira, 

Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Stephenson Oliveira Victer, que funcionaram sob a 

relatoria da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 extinção dos processos sem resolução de mérito e 

consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

sentido de extinguir os feitos sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos 

autos. 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 Nelson 
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Luiz Teixeira Chaves. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/52330-4, que versa sobre o 

ato de Pensão em favor dos dependentes da ex-segurada Cléia Gomes Corrêa Chaves, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, tendo funcionado na relatoria a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha. 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 extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda do objeto. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de extinguir os feitos sem 

resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Sem 

detença, foram anunciados os Processos nºs 2011/52085-8 e 2017/50065-0, que tratam dos atos 

de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados Antonio Albino de Sousa e Lourival 

Ferreira dos Santos, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, sob a 

relatoria da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo disposição legal e 

regimental, pronunciou-se o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase 

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 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 Luis da Cunha Teixeira.  À guisa de conhecimento, 

foram anunciados os Processos nºs 2015/51460-9, 2015/51643-3 e 2015/51663-7, que tratam 

dos atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 
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parecer escrito nos autos opinou pela extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de extinguir os processos, sem julgamento 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. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2015/51464-2, 2015/51640-0 e 

2015/51847-2, que tratam dos atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Agência 

de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, Procuradores Felipe Rosa 

Cruz, Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 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 extinção dos 

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para extinguir os 

processos, sem julgamento 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. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 

2008/51303-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edina Maria da Silva Guimarães, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 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. Sem detença, foi dado conhecimento público sobre o Processo nº 2008/51719-6, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Benedito Rodrigues Magalhães, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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 extinção do processo 

sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar a 

extinção do processo sem resolução de mérito, devido à perda do objeto, nos termos do art. 290 

do RITCE/PA c/c o art.485, VI do Novo Código de Processo Civil. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2008/53228-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Disraeli Lopes da 

Silva, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. 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 extinção 

do processo sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para extinguir o processo e arquivamento dos autos, sem julgamento 

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. Na sequência, foram anunciados os Processos nºs 2009/50237-6, 2009/50332-4 e 

2011/50662-0, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de Odinéa Barros da Silva, 

Maria Teresa Ferreira de Sousa e Raimundo Nonato Ferreira Marques de Carvalho, 

Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

voto para determinar 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. Na mesma esteira, foram anunciados os Processos nºs 

2012/50821-3, 2013/50734-0 e 2013/52474-7, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor 

de Dilma Ferreira de Oliveira Mendes, João Olinto Pamplona e Antonio Reimão, Procuradores 

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

Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 
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opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

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. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2012/52398-6, 2013/52204-9 e 

2013/52230-0, que tratam dos atos de Aposentadorias em favor de Maria de Fátima Ferreira 

Barros de Freitas, Antonio Donato da Costa e Ilza Tenório do Nascimento, Procuradores 

Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

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

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

opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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. Em seguida, foram anunciados os Processos nºs 2012/50506-6 e 2012/51183-0, que 

tratam dos atos de Reforma em favor de José Veridiano Barbosa Filho e Lúcio Carlos Santana 

de Oliveira, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita e Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi 

o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 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 extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para extinguir os feitos sem resolução do mérito, com o consequente 

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

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

do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2008/51891-6, que trata do Ato de 

Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Clodomir Barros, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das 

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

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1082

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. No seguimento, foram anunciados os Processos 

nºs 2009/52176-7, 2009/52540-7 e 2011/52257-0, que tratam dos Atos de Pensão em favor dos 

dependentes dos ex-segurados Gregório Bianor da Silva, Iron Costa Gomes e Osmar Rodrigues 

de Castro, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

sentido de deferir 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. Em seguida, foram anunciados os Processos 

nºs 2009/52301-5 e 2012/50353-7, que agasalham os atos de Pensão em favor dos dependentes 

dos ex-segurados Eliana Lúcia Mesquita da Costa e Emídio Pereira Cordovil, Procuradores 

Stephenson Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. 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 extinção dos processos sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto para determinar a extinção dos processos 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. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2017/53472-0, que trata 

da Consulta formulada pela Secretaria de Estado da Fazenda, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou no sentido de responder ao consulente que os benefícios fiscais 
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concedidos no âmbito do CONFAZ ou pelo executivo estadual e indicados na consulta não 

perdem o caráter geral em razão do que dispõe o art.28, §4º da Constituição do Estado do Pará, 

uma vez que sequer têm tal característica, possuindo, isto sim, natureza eminentemente 

determinada e individual. O objetivo do artigo da carta estadual é interditar o gozo de isenções 

fiscais concedidas a pessoas determinadas, como trazidos pelo consulente, àqueles que 

pratiquem qualquer das transgressões ali previstas. Como benefícios destituídos de generalidade 

que são, não apenas os seus valores devem ser considerados na estimativa do impacto da receita 

da LO, como também todos os demais requisitos exigidos pelo art. 14 da LRF devem ser 

observados para a sua regular implantação, acrescentando, ainda, a seguinte manifestação: 

Senhora presidente, agradeço a palavra. Em primeiro lugar gostaria de ver louvar o eminente 

Conselheiro relator, na postura adotada de remeter os autos ao Ministério Público para a sua 

audiência. Sua Excelência demonstra com isso a importância que tem o Ministério Público no 

papel que desempenha no controle externo e numa das mais proeminentes atribuições do 

Tribunal de Contas, que é a resposta às consultas formuladas em abstrato pelos 

jurisdicionados. Então gostaria de deixar registrado aqui o louvor que o Ministério Público 

reconhece na atitude honrosa do eminente Conselheiro relator. Em segundo lugar, destacar a 

importância do tema, como sempre ressalta o Conselheiro Cipriano Sabino, uma das mais 

importantes atividades do Tribunal de Contas não é só o controle das despesas, mas também 

das receitas que não entram. E elas têm um papel muito importante. Já desde a década de 60, 

um estudioso americano, tem o mesmo nome que eu, me sinto até honrado, chama Stanley 

Surrey, ele destacou o papel orçamentário das denúncias de receitas, atribuindo a elas o nome 

de gastos tributários, ou seja, a relevância orçamentária que a renúncia de receitas tem. E isso 

foi reconhecido pela lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 14. Pausa. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Inicialmente, presidente, eu quero deixar claro que dada a relevância da matéria, e 

ela é sempre tratada, como bem lembrou o doutor Stanley, renúncia de receita tem criado 

muitos problemas com uma arrecadação do estado. Não por acaso, Conselheiro Cipriano tem 

estudos relevantes sobre a lei Kandir que geram vários transtornos sociais ao estado por falta 

de arrecadação. A lei de Responsabilidade Fiscal é um dos marcos da administração pública 

brasileira, um assunto de extrema relevância e consultas dessa natureza, dado a expertise do 
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Ministério Público de Contas, não poderiam se furtar da análise de Vossas Excelências no 

Ministério Público, razão pela qual encaminhei os autos àquela douta Procuradoria. Ninguém 

mais se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto nos seguintes termos: 

responder à Consulta formulada pelo Secretário de Estado da Fazenda da seguinte forma: 1) 

Considerando a necessidade de dar cumprimento ao art. 28, §4º, da Constituição do Estado do 

Pará, as condicionantes impostas para a concessão do regime especial do ICMS e para a 

fruição de tratamentos tributários diferenciados concedidos por meio de leis, de convênios 

celebrados no âmbito do CONFAZ ou de atos do Poder Executivo estadual não retiram o 

caráter geral dos benefícios fiscais, eis que estes já possuem, em sua essência, natureza 

jurídica de benefícios fiscais de caráter individual. 2) a SEFA deverá demonstrar que os 

valores dos referidos benefícios fiscais foram considerados na estimativa de receita da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e no Demonstrativo de Estimativa e Compensação da Renúncia 

de Receita, integrante do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

conforme o art. 14, I, da LRF. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu não anunciei a chegada do nosso eminente 

Conselheiro, o nosso ex-presidente do IRB, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, o Conselheiro Sebastião Helvécio, que é nosso amigo e está nos dando a honra 

de conosco participar deste momento. Então, Conselheiro, ele chegou no momento que Vossa 

Excelência estava proferindo seu voto, esta presidência preferiu silenciar para que os 

Conselheiros pudessem ter a condição de analisar melhor o seu voto e ele ficou quietinho aqui 

do meu lado, mas ele é sempre bem-vindo. E eu gostaria de pedir aos Conselheiros que após a 

votação, nós gostaríamos de nos manifestar acerca da presença dele aqui, se possível. A gente 

vai votar e, em seguida, a gente suspende para prestar as homenagens, as manifestações. E nós 

ainda temos um único processo na relatoria da Conselheira substituta Milene e mais matéria 

administrativa, depois a gente sai para recepcioná-lo. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria 

como não poderia deixar de ser saudar com muita alegria a presença do Conselheiro Sebastião 

Helvécio entre nós. Faço de duas formas: primeiro pela ilustre presença do nosso Conselheiro, 

mas fundamentalmente também pela fraterna presença do amigo, Vossa Excelência tem se 

mostrado sempre ao longo do tempo, na nossa convivência, além de excelência nas referências 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1085

dos tribunais de contas de todo o país, reconhecido por seus méritos inquestionáveis eu 

também desejo festejá-lo como amigo da Casa em várias ocasiões, especialmente no processo 

em que o Conselheiro Cipriano foi o protagonista, indicado por esse TCE no que se refere à lei 

Kandir, vou até me permitir depois deixar aqui que ele faça este comentário, porque é um outro 

que eu farei questão de falar com Vossa Excelência, mas depois do fim da nossa votação. De 

maneira que eu quero a sua pessoa dizer o nosso carinho, a nossa admiração pela figura 

ilustre e a fraternidade dos nossos corações de recebe-lo aqui nesta sessão que é uma sessão 

muito alegre para todos nós. De outro lado gostaria até de mostrar a Vossa Excelência, está de 

corpo presente aí, a excelência do voto do Conselheiro Odilon a respeito de um tema tão 

importante com a participação brilhante também do nosso procurador, doutor Stanley. Uma 

matéria que preocupa a todos os estados e o seu também, a questão das isenções fiscais que 

tem que ser feita com muito equilíbrio, é uma arma que os governos utilizam para atrair 

investimento e muitas vezes se tem ficado a dever à sociedade, porque as exigências para 

aquele que recebe o benefício do estado, muitas vezes não cumpre. Então é uma arma utilizada 

nessa área fazendária, esses incentivos fiscais para que os investimentos venham, mas nós 

temos que ter em mente em contrapartida que nesta benemerência da concessão dos incentivos, 

possa resultar imediatamente a melhor condição de vida do povo e da sociedade, de maneira 

que é o momento de muita alegria que Vossa Excelência pela qualidade do voto do Conselheiro 

Odilon, pode testemunhar aqui neste plenário, felizmente se discute também assunto de grande 

interesse e como é a nossa função de grande interesse relevante para o estado do Pará. E eu 

quero, portanto, dizer que voto a favor, com os elogios merecidos a participação também 

importante Ministério Público de contas, eu voto a favor do bem elaborado voto do 

Conselheiro Odilon Teixeira. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, quero também cumprimentar o Conselheiro Sebastião Helvécio, 

seja sempre bem-vindo ao Pará, ao Tribunal de Contas do Estado. É uma alegria ter Vossa 

Excelência aqui conosco. Antes de Vossa Excelência adentrar ao plenário, estava o Ministério 

Público de Contas se manifestando e o doutor Stanley estava comentando aqui na sua fala 

sobre a responsabilidade dos tribunais de contas em também discutir e aprimorar e 

acompanhar as receitas dos estados. E se referiu a lei Kandir diretamente, inclusive ao 

trabalho feito pelo Instituto Rui Barbosa. Eu comento aqui rapidamente de um fórum que o 
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tribunal realizou, Conselheiro Sebastião Helvécio esteve conosco aqui, inclusive como 

palestrante. Naquele momento todos nós comentamos com Vossa Excelência que o Instituto Rui 

Barbosa poderia desenvolver um estudo independente, imparcial referente aos prejuízos 

causados pela lei Kandir aos estados a nível nacional. E Vossa Excelência, na condição de 

Presidente imediatamente, encampou a ideia, abraçou, desenvolveu e nos deu a alegria, a 

honra de coordenar os trabalhos com relação aos prejuízos causados pela lei Kandir, no qual 

aproveito a oportunidade para agradecer a confiança, o apoio que nos deu e a confiança por 

este trabalho que está ainda em andamento. Já foi concluída a primeira etapa, a segunda e 

fomos até o TCU, Vossa Excelência esteve lá comigo, na condição de Conselheiro, ex-

presidente do Instituto Rui Barbosa, levou o presidente conosco e lá conversamos com o 

presidente do TCU, com os Conselheiros relatores e mais ministros do TCU, que abraçaram a 

ideia de forma extraordinária. Até comentando conosco, disseram particularmente que iam 

precisar efetivamente do apoio dos tribunais de contas que tem essa relação mais próxima com 

a Secretaria da Fazenda dos estados. De forma que eu agradeço a Vossa Excelência a 

confiança e o apoio, sejam sempre bem-vindos ao Pará e confirmo com Vossa Excelência, já 

falamos não só aqui, em Minas, em Brasília, que é sim, papel dos tribunais de contas 

acompanhar a receita do estado, é fundamental. Inclusive, acredito ser uma contribuição 

importante para os estados, para quem está no poder executivo. Fiscalizar, pressionar, a 

gestão do recurso é papel fundamental, mas também a questão da Receita não deixa de ser. 

Como é que se vai gastar um dinheiro que não se arrecadou, que não se arrecada direito. De 

qualquer forma, confirmo as considerações feitas pelo doutor Stanley, pelo Ministério Público, 

agradeço a Vossa Excelência pela confiança e pelo prestígio e nos colocamos, doutor 

Sebastião, à disposição do Instituto de Barbosa, de Vossa Excelência, do TCU, na condição de 

coordenação da equipe e também do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no sentido da 

gente tentar equacionar e resolver este problema. Agora, em agosto, acaba o prazo. Todas as 

discussões de prazo, está agora de agosto de 2018, não tem mais limite, encerram todos prazos 

que podem ser discutidas divergências, interpretações, agora, em agosto, acaba tudo. E é nessa 

condição que nos colocamos à disposição do Instituto Rui Barbosa e do TCU para dar solução 

para este problema. Seja sempre bem-vindo. Senhora Presidente, eu quero cumprimentar o 

Conselheiro relator, parabenizar pelo estudo, pelo voto e acompanho o voto do eminente 
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relator Conselheiro Odilon Teixeira. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, aproveito a oportunidade para agradecer e cumprimentar 

o Conselheiro Sebastião Helvécio. Grande amigo, muito nos alegra a presença de Vossa 

Excelência no nosso TCE. Eu quero publicamente, não tive essa oportunidade de dizer numa 

sessão na presença de Vossa Excelência. Eu fui muito prestigiado por Vossa Excelência 

enquanto eu estava presidente, Vossa Excelência sempre esteve presente nos nossos eventos, 

sempre apoiou a nossa administração. E eu digo aqui, olhando nos olhos de Vossa Excelência 

que hoje o controle externo brasileiro melhorou bastante e devemos muito ao trabalho de 

Vossa Excelência como Conselheiro e com o presidente do IRB. Desejo que continue 

peregrinando nesse Brasil, continue entusiasmado, porque o crescimento do controle externo, 

significa dizer a melhora da administração pública em todo o Brasil. Vossa Excelência tem 

sido o entusiasta dessas melhorias, dessas mudanças, e é um agregador, um formador de 

opinião, sabe exercer a crítica quando necessário. Estar hoje aqui numa sessão em que Vossa 

Excelência participa, e creio que é a 1ª vez que acontece numa sessão ordinária, é muito 

gratificante para todos nós, fico muito feliz em revê-lo. Senhor Conselheiro Odilon, muito bom 

o voto de Vossa Excelência e achei muito importante a participação do Ministério Público 

nessa consulta. É um trabalho para a gente ler com cuidado, acompanhar e eu vou já pedir a 

secretaria cópia desse relatório e voto. Então, cumprimentando e parabenizando Vossa 

Excelência, eu estou de acordo, senhora presidente. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho na íntegra o relator. 

Consulta formulada, o voto do excelentíssimo relator pela admissibilidade da mesma. E os 

votos dos demais pares do pleno, a unanimidade acompanhando o voto do Conselheiro relator, 

doutor Odilon Teixeira, nos termos do voto do senhor relator. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2018/50573-9, que trata da Consulta formulada por José Magale Filho, sob a 

relatoria da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que ao ser dada a palavra assim se 

pronunciou: Senhora Presidente, na oportunidade em que eu solicito a retirada de pauta do 

processo, para dar celeridade à sessão, eu gostaria também de cumprimentar o Conselheiro 

Sebastião Helvécio, seja bem-vindo ao nosso tribunal, a gente acompanha atentamente seu 

trabalho à frente do IRB, que Vossa Excelência continue levando sua expertise, conhecimento e 

inteligência em prol da uniformização, padronização e fortalecimento dos Tribunais de contas. 
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Parabéns, obrigada. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência a Presidente passou a 

tratar das matérias administrativas, nos termos seguintes: Senhores Conselheiros, conforme 

material distribuído através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências, submeto a 

deliberação plenária a solicitação de cessão dos servidores efetivos desta corte de contas, 

Rafael Laredo Mendonça para o douto Ministério Público de Contas do Estado do Pará e 

Leonardo José Rodrigues do Espírito Santo, para o Tribunal de Contas da Bahia. Tudo, 

conforme já foi amplamente, exaustivamente discutido com todos os Conselheiros acerca do 

assunto. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nas Resoluções nºs 19.018 e 19.019, desta data. Prosseguindo, a Presidência 

assim se manifestou: Senhores Conselheiros informo que, ao final desta sessão, será 

distribuída através dos e-mails corporativos a proposta de alteração da Resolução número 

18.827 de 2016, que dispõe sobre o manual de suprimento de fundos desta corte de contas. A 

proposta da lavra da Secretaria de Administração e Controle Interno visa alterar os valores 

contidos no referido manual e que sofreram alterações provocadas pela entrada em vigor do 

Decreto número 9.412, de 18/06/2018, que atualizou os valores das modalidades de licitação, 

que trata do artigo 23 da lei 866 de 93. A matéria fica à disposição de Vossas Excelências, com 

previsão para aprovação na sessão ordinária de 31.07.2018 ou se o plenário precisar um 

melhor estudo, posteriormente em outro momento. Da mesma forma, anteriormente referida, 

será distribuída através de e-mails corporativos de Vs. Exas. minutas de resolução elaborado 

pela a Secretaria de controle externo e que dispõe sobre procedimentos para protocolização, 

atuação e exame das prestações de contas anuais de gestão, segundo as diretrizes 

estabelecidas pela resolução TCE Pará, número 18.919 de 2017, consolidada com as emendas 

apresentadas pelos Conselheiros substitutos Milene Cunha, Edvaldo Souza e ainda com 

apreciação do nosso Conselheiro corregedor, doutor Odilon Teixeira, junto à Secretaria de 

controle externo, também deixou a sua grande contribuição nessa matéria. A matéria ficará à 

disposição de Vossas Excelências com a previsão para deliberação na próxima sessão 

ordinária. Esgotada a pauta administrativa, a palavra foi franqueada aos presentes. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, antes de mais nada, quero justificar ao ilustre Conselheiro Sebastião Helvécio as 

coincidências da vida. Ao mesmo tempo que Vossa Excelência dá enorme prazer a todos nós, a 
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alegria pela sua visita, a presidência anuncia que alguns de nós temos compromisso, ela 

inclusive viajará, porque foi tudo agendado de surpresa, Vossa Excelência não sabia. 

Primeiro, quero dizer que aqui no Pará, excelência, festejamos todos nós um pequeno passo, 

mas que vem da sensibilidade desta casa, deste plenário em funcionarmos no mês de julho, o 

plenário do tribunal. Uma bandeira que levantamos neste estado, sei que Vossa Excelência 

teve a honra também de ser parlamentar atuante, brilhante, que levantamos junto com Luís e 

com Cipriano, desde a Assembleia Legislativa, dizendo para aquela casa que “a casa do povo” 

não deve fechar, ela deve ser a ressonância das aspirações populares. E os tribunais de contas 

são extensão da casa do povo, também são a casa do povo. Então nos alegra muito, sem 

nenhum desejo de críticas aos que não ainda fazem esse tipo de procedimento, que o recesso do 

plenário foi eliminado, nós temos tão somente o descanso do final do ano, cada um organiza a 

sua escala de férias. O mês de julho não, penso que seja uma inovação, uma pequena 

contribuição. Segundo, é que as coisas quando elas brotam realmente sem o desejo das 

segundas intenções, elas são as mais verdadeiras, mais queridas, são as mais legítimas e a 

presença de Vossa Excelência pelo convívio conosco em várias ocasiões oficiais e depois fora 

dela, no convívio particular, Vossa Excelência que é um cavalheiro, pessoa educada, conquista 

a estima dos seus congêneres Conselheiros. Incluo nisso os procuradores do Ministério 

Público de Contas de nossos Conselheiros substitutos, para não dizer todos os servidores desta 

casa, porque Vossa Excelência já é uma presença felizmente para nós conhecida, já quase não 

chega a causar surpresa, embora chegando de surpresa. E a gratidão que é um dos 

sentimentos mais bonitos da vida, as pessoas serem gratas, muitas vezes na vida e 

principalmente nas atividades públicas, dizia um lustre pensador, que ela é muito pesada. É um 

fardo tão pesado que na primeira esquina o agraciado joga fora o peso da gratidão. Nós não 

vamos ter este pecado, para que ninguém possa acusar o dedo sobre nós. Nós gostamos de ser 

gratos àquelas pessoas que nos fazem bem, como dizem os Conselheiros. É bonito quando se 

pode fazer assim, permitam a imodéstia, primeiro agradecer a anuência de todos. Aqui neste 

tribunal eu digo, não sei como é no seu lá, talvez seja assim, mas eu sempre jocosamente 

brinco com os mais novos dizendo que aqui o mais antigo é o último que fala e o primeiro que 

apanha. Mas eventualmente também eles me concedem algumas primazias que me alegram 

muito, como esta agora, que surgiu de um consenso a respeito de Vossa Excelência, não de 
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hoje. Na realidade quando o Cipriano ia para Brasília para tratar do assunto e aqui é o 

momento de fazermos além da presença de Vossa Excelência nos nossos encontros com suas 

palestras, com suas conferências, é o momento realmente de fazer um parêntese para tratar 

fundamente da presença extraordinariamente benéfica de Vossa Excelência na presidência do 

Instituto Rui Barbosa, quando se debateu o assunto referente à lei Kandir. E este estado aqui, 

que se assemelha ao de Vossa Excelência, eu dizia outro dia com a Conselheira Milene, que 

Minas Gerais e o Pará, embora tão distantes fisicamente, tem a semelhança das cores da 

bandeira e também a semelhança da questão social. Nós temos ilhas de grande prosperidade 

em Minas Gerais, como temos aqui no estado do Pará, mas ainda desgraçadamente não 

podemos dizer que a nossa população é feliz, porque a riqueza dos nossos estados não se 

reparte equanimemente com todos. Então temos ainda quadros sociais extremamente difíceis. E 

o caso da lei Kandir que nós reivindicamos e que o estado de Vossa Excelência também, 

significa muito, porque nós somos de fato um estado contribuinte desta nação querida, que 

desejamos que brevemente ela consiga de fato encontrar o seu glorioso destino, de não 

permitir que os jovens do Brasil tenham como aspiração máxima ir para o exterior. Terra tão 

rica, benemérita e que precisa da conjugação desses esforços. Da reivindicação da lei Kandir, 

esta casa aqui pela designação da presidência e pela anuência de todos os Conselheiros, achou 

por bem indicar o companheiro Cipriano, porque na presidência dele em 2011, de fato, ele 

bateu muito nessa tecla. Vossa Excelência, foi magnânimo com o Pará e com essa casa. Vossa 

Excelência disse que a presidência do trabalho daquela comissão, seria destinado ao Tribunal 

de Contas do Estado do Pará e nós aqui indicamos o Conselheiro Cipriano que tem uma 

equipe valorosa, apresentou o trabalho que, enfim, depois o próprio IRB acolheu e apresenta 

para honra nossa como dele no que se refere a lei Kandir, que é uma batalha, uma pauta 

aberta sempre, porque essas diferenças, estamos vendo o cotejamento do Governo Federal, a 

anuência do TCU se o legislativo não der uma decisão, isso representa muito para nós. Somos 

produtores de energia, dos minérios, da nossa agricultura, esse estado é exportador e 

acolhedor. Nós temos aqui o munícipe, festejamos sempre as pessoas que vêm de fora aqui 

transformar esse estado também para que sejam um solo de excelência. Nós temos aqui o 

município, por exemplo, que demonstra isso, que é o município de Paragominas. Feito pelos 

paraenses, não só os goianos, mas dizemos ali a área central do Brasil e, no final, Minas, 
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porque este estado e este amálgama fantástico que acontece com os nossos irmãos de dentro do 

Brasil e até outros que vêm do exterior fazer com que a gente possa construir o destino desse 

estado. E nós temos aqui e Vossa Excelência participou e deu prestígio a esta casa quando 

fizemos e homenageamos o símbolo do controle externo brasileiro, que é um paraense, para 

honra nossa que muita pouca gente conhece, que foi o artífice desse controle externo, que é 

Inocêncio Serzedello Corrêa, que Vossa Excelência em Brasília com todos os nossos 

Conselheiros. Eu, infelizmente por um motivo inadiável para mim não pude comparecer, mas 

festejei e vi as imagens e a presença de Vossa Excelência, o pessoal do TCU, o presidente do 

TCU, todos os ministros do TCU, a contribuição que deram homenageando Serzedello Corrêa, 

para que ele pudesse realmente ser conhecido no Brasil todo e ser aquela luz que nós devemos 

perseguir no sentido de fazer excelência e praticar excelência do controle externo. E ao 

Serzedello Corrêa, cujos restos mortais estão aqui, nós fazemos que esta casa ela possa 

transformar em homenagem, reverência e referência para aquelas pessoas que merecem a 

nossa estima, a nossa admiração e sobretudo o nosso respeito. E a gente concede a essas 

figuras, e quero dizer que sou daqueles que pensam que é importante saber se as pessoas que 

recebem a condecoração merecem, para que não se tenha abusivamente a destinação de 

condecorações que possam até criar um constrangimento e aquele que merece realmente, de 

repente, se vê ladeado por alguém que não merece. Isso até desmoralizaria a comenda. E esta 

casa tem sido felizmente muito seletiva em conceder o mérito Serzedello Corrêa pela figura 

dele, que simboliza o nosso sentimento de gratidão, de apreço às pessoas que possam merecer. 

Quero dizer que eles me fazem intérprete agora, isso de surpresa de ontem para hoje. No 

momento oportuno algumas coisas serão ditas, mas nesse momento brevíssimo aqui eu quero 

dizer que recebi - dessa vez não sendo o último que fala e o primeiro apanha - recebi esta 

missão nobre, honrosa, fraterna, alegre, feliz de dizer a Vossa Excelência, que Vossa 

Excelência está inscrito por nós todos, com a anuência de todos os Conselheiros, quero 

registrar que não estão aqui a Conselheira Rosa Egídia e o Conselheiro André Dias, mas todos 

eles subscritores com muita honra e o Ministério Público de Contas, com certeza ao nosso 

lado, os nossos substitutos, a casa, dizer que Vossa Excelência por tantos relevantes serviços 

vai ser o primeiro Conselheiro de Tribunal de Contas do país, fora do âmbito do estado do 

Pará, a merecer de todos nós na ocasião que a presidência determinar, o mérito Serzedello 
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Corrêa. É uma demonstração do nosso apreço, do nosso carinho, da correção e sobretudo no 

momento em que o Brasil possa por nuvens negras, é importante que nós dos tribunais de 

contas, possamos dizer que nos tribunais há muita gente boa, que merece ser reverenciada pela 

sua vida profissional, pelo seu trajeto, pelo seu desempenho e Vossa Excelência quando vier 

aqui nos dar a honra de buscar essa comenda, que já é sua pela totalidade dos nossos 

companheiros, nossos colegas, nós vamos ter a oportunidade de entrar mais profundamente no 

brilhantíssimo currículo de Vossa Excelência. Então queria dizer que neste momento de 

surpresa, que eu acho que ele passa ser o mais sincero - embora quando se prepara uma 

homenagem, logicamente, ela é sincera. Mas isso brotou, eu dizia para o Cipriano, quando ele 

foi pra Brasília, “eu vou dizer para o Helvécio que ele vai receber”, “mas eu não vou dizer, eu 

vou esperar o momento para dizer para ele”. Aí ontem a presidente diz aqui para todos nós que 

Vossa Excelência viria e a gente já pede pelos compromissos, eu tenho que ir na Federação da 

Indústria, é uma pauta deles, um assunto de interesse da nossa cidade para ser tratado com 

eles, então não veja jamais “o Helvécio chega os outros saem”, absolutamente. Mas dizer que 

para nós é um momento de muita alegria, eu agradeço os nossos companheiros, nossos 

colegas, Conselheiros de terem me designado para fazer isso e relembrar como de Minas 

Gerais, o grande Milton Nascimento dizia que o amigo é para se guardar do lado esquerdo do 

peito. Vossa Excelência está guardado no lado esquerdo do peito de todos nós que fazem o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, não tenho quase nada a acrescentar do que 

foi dito pelo Conselheiro Nelson Chaves, acho que ele foi completo em tudo o que colocou. É 

importante que o Conselheiro Sebastião Helvécio saiba realmente que aqui nós somos 

exigentes para conceder essa comenda, realmente há um rigor muito grande. Isso é para 

mostrar a importância que a gente dá para a medalha Serzedello Corrêa. Para o senhor ter 

uma ideia, eu estou aqui há oito anos e ainda não propus nenhuma, só tenho apoiado a 

indicação dos colegas. Há uma dificuldade muito grande, a gente passa dois, três anos sem 

conceder uma medalha aqui. E essa compreensão que tivemos de escolher Vossa Excelência 

para receber essa medalha, graças a Deus, por unanimidade, porque Vossa Excelência merece. 

Quando o Conselheiro Nelson disse, eu afirmei aqui, Vossa Excelência é amigo do TCE e fez 

isso de forma natural, bem espontaneamente se colocou à disposição, como presidente do IRB 
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se dedicou para ajudar nosso tribunal. E Conselheiro Sebastião Helvécio, no episódio mais 

recente que a gente tratava da lei Kandir, eu lembro das palavras de Vossa Excelência quando 

conversou comigo sobre o assunto, que a gente falava do Conselheiro Cipriano Sabino. Porque 

ele foi o protagonista, quando quase ninguém falava nas perdas da lei Kandir, ele levantou 

essa bandeira aqui no TCE, “vamos levantar isso aqui, vamos ver como é que é isso”. E na 

época que ele levantou, ele estava presidente da corte, chegamos a um montante de 21 bilhões 

de perdas só para o estado do Pará. Esse negócio é sério. Os estudos foram se aprofundando, 

ele constituiu uma equipe e a gente viu como a lei Kandir foi perversa para o estado do Pará. E 

Vossa Excelência enquanto presidente do IRB se somou a nós, fizemos um debate nacional 

sobre o assunto, porque Minas Gerais perde muito também, e a gente está muito ligado aqui, 

impressionante. Minas Gerais tem emprestado aqui a sua capacidade técnica, a sua 

inteligência, principalmente no campo da mineração aqui no estado do Pará, da pecuária 

também, e a gente está muito junto, mas nesse aspecto lei Kandir, Vossa Excelência foi 

brilhante e deu uma valorizada ao nosso TCE na medida em que propôs ao Conselheiro 

Cipriano que estivesse à frente desse movimento, dessa discussão, nessa comissão que discutiu 

tecnicamente o assunto com a ajuda de todos os tribunais, incluindo o TCU. E a gente vai ver 

que os sinais são positivos, certamente a gente vai ter essa compensação, o estado do Pará não 

vai ser tão penalizado. Fiquei muito surpreso quando tomei conhecimento que a gente não 

tributa 30% do nosso PIB. A média nacional é na faixa de 10%. É pesado para o estado do 

Pará, pobre como o nosso. Pobre entre aspas, porque eu acho que não é pobre coisa nenhuma. 

Então fico muito feliz hoje de fazer parte desse momento de poder homenagem Vossa 

Excelência com uma medalha que a gente tem o orgulho de dar valor. Tem um processo, a 

gente estabeleceu uma resolução, foi reformulada recentemente justamente para ter mais rigor. 

Tem que passar, a gente estuda a vida da pessoa, tem que ter uma razão e Vossa Excelência se 

enquadra em tudo isso. Quero dizer, fraternalmente, lhe abraçando de novo, eu tenho a honra 

de poder votar a favor dessa medalha para Vossa Excelência. Vossa Excelência, nas palestras 

que proferiu aqui, disse tanta coisa maravilhosa e para quem não sabe e está nos ouvindo, está 

aqui um cidadão que já ultrapassou 70 anos e recentemente estava estudando, fazendo 

doutorado. Ele podia parar, já realizou tudo na vida, chegou no topo da carreira pública, mas 

foi estudar. Ele sai de medicina vai para a área jurídica, já pensou o que é isso? Para reunir 
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condições de poder servir melhor ao Brasil, fortalecendo controle externo. Então, para mim, 

meu entendimento, Vossa Excelência é uma referência, é um símbolo que o controle externo 

tem hoje. Muito obrigado. É com muita honra, senhora presidente, que eu concordo com o 

Conselheiro Nelson Chaves e Cipriano Sabino sobre a matéria. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Queria só também 

concordar, cumprimentar o Conselheiro Nelson pela brilhante fala, Conselheiro Luís Cunha. A 

resolução que permite a concessão da medalha, obviamente vai passar por uma comissão e 

vem ao plenário, ela diz exatamente essa questão, personalidades, pessoas que prestaram 

relevantes serviços ao estado do Pará e que são reconhecidamente importantes, não só para o 

Tribunal de Contas, como também para o estado do Pará. E Vossa Excelência Conselheiro 

Sebastião se enquadra além, muito mais do que isso e merece, com certeza absoluta, esta 

medalha estritamente criteriosa para ser homenageado, eu quero dizer que votarei, apoiarei 

com muita alegria a concessão dessa homenagem proposta pelo Conselheiro Nelson Chaves. 

Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, eu gostaria de novamente cumprimentar o Conselheiro Sebastião Helvécio, pela 

honrosa presença na corte esta manhã. E muito honrado fico, porque Vossa Excelência ouviu o 

voto naquele processo daquela matéria que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma 

coincidência, mas a natureza conspira a nosso favor quando nós, pessoas de bem, pessoas 

dedicadas ao trabalho assim nos prostramos. Matéria relevante, matéria que Vossa Excelência 

no Instituto Rui Barbosa, juntamente com o Conselheiro Cipriano coordenaram a equipe para 

estudar a lei Kandir e que, com certeza, teremos frutos logo, logo, em relação a essa 

sistemática que tanto fere alguns estados da Federação do ponto de vista social. Retiram-se a 

riqueza do solo, naturalmente é um bem da União, mas ao redor dessas minas dessa 

exploração precisamos de segurança pública, educação, saúde e isso é responsabilidade dos 

estados. E a União, então, deveria compensar os estados por isso. Então eu fico feliz que nós 

no controle externo tenhamos essa preocupação e que logo teremos um deslinde para isso. O 

porta-voz da indicação, subscrita por todos nós membros deste plenário, Conselheiros 

substitutos e pelo parquet de contas, feita pelo Conselheiro Nelson Chaves, demonstra a 

gratidão que nossa casa tem em relação a pessoa de Vossa Excelência. Vossa Excelência não 

somente tem se dedicado ao controle externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais, mas tem 
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se dedicado ao controle externo do país. Foi presidente do IRB, dá palestras no Brasil inteiro 

em assuntos importantes e relevantes que envolvem o controle externo brasileiro, chamando 

atenção para a pauta significativa, atuou junto aos órgãos de representação nacional de 

membros dos tribunais e das instituições de contas. Isso demonstra a sua preocupação com a 

matéria. Foi lembrado aqui, a sua carreira acadêmica, uma pessoa que não se furta a estudar 

para bem servir ao seu estado, o seu país, como também se lembrou aqui a sua carreira 

parlamentar e a sua carreira como homem público. Então é merecedora essa indicação do 

nome de Vossa Excelência a comenda Serzedello Corrêa que para nós aqui no estado do Pará 

é muito cara e representa todo um histórico, um simbolismo muito grande no que tange ao 

sistema de controle externo das contas públicas brasileiras. Parabéns pela indicação 

Conselheiro Helvécio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti 

Fernandes: Agradeço a palavra presidente, vou ser breve também. Em nome do Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará gostaria de saudar e dizer que nos sentimos muito 

honrados com a presença ilustre do eminente Conselheiro Sebastião Helvécio, esse que é um 

cultor do direito, das finanças públicas, da gestão pública, um verdadeiro amigo das leis e do 

controle externo. Como já referiu o eminente Conselheiro Luís Cunha, além das virtudes que o 

caracterizam, se destacam principalmente o conhecimento e o entusiasmo. Ambos transcendem 

a atuação de Vossa Excelência no estado onde trabalha e alcançam todo o país, de norte a sul, 

de leste a oeste, chegando até aqui no estado do Pará, de modo que em nome do Ministério 

Público, nós nos sentimos muito honrados com a presença de Vossa Excelência que abrilhanta 

esta casa e dizemos que Vossa Excelência é sempre muito bem-vindo aqui. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade eu gostaria 

de seguir todos os relatores que me precederam e é uma honra ser conterrânea do doutor 

Sebastião Helvécio, que com sua inteligência, sapiência, com o espírito sempre de buscar o 

conhecimento que é fantástico e eu acho que é isso que inspira todos nós. Einstein já dizia que 

uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao tamanho original. E eu acredito pelo 

trabalho que acompanho de Vossa Excelência, que Vossa Excelência está sempre aberto para 

novas ideias, para novos conhecimentos, para dialogar buscando principalmente o 

fortalecimento do controle externo, por entender ser este o caminho para que a gente possa 

realmente construir um país, uma comunidade, um estado, que realmente seja forte em prol de 
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uma sociedade mais justa e igualitária que é um dos principais objetivos da nossa Carta 

Magna, da nossa Constituição. E eu acho que também deve ser esse o objetivo a ser perseguido 

por nós enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, em formação profissional, espiritual e 

social. Então, parabéns por Vossa Excelência que Deus lhe dê sempre muita força, muita 

sabedoria, acredito que a proposta do conselho Nelson colocada aqui hoje, para receber a 

medalha Serzedello Corrêa é extremamente procedente pelos relevantes trabalhos que tem 

realizado em prol do controle externo, que tem refletido sobremaneira para o estado do Pará, 

principalmente em relação apoios à projetos e trabalhos extremamente relevantes, como a 

questão da Lei Kandir colocada aqui pelo Conselheiro Cipriano. Então que Vossa Excelência 

continue sendo assim, esse baluarte do conhecimento, de novas ações, de novos projetos e que 

conte sempre com a gente, no que a gente puder contribuir e apoiar neste trabalho, estaremos 

aqui, pois acreditamos no mesmo propósito, que é ser útil e de por meio da utilidade fazer a 

diferença e fazer o que acreditamos correto em prol não só da sociedade paraense, mas em 

prol da sociedade brasileira, que eu acredito que deve ser sempre esse o nosso horizonte, deve 

ser sempre essa bandeira a ser levantada. Então é isso, parabéns pela homenagem. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Obrigado, 

presidente. Também gostaria de primeiro louvar o Tribunal de Contas do Estado do Pará pela 

sensibilidade, hoje aqui como o porta-voz dessa decisão do Tribunal de Contas o Conselheiro 

Nelson Chaves e quando o nome do Conselheiro Sebastião Helvécio foi posto ao crivo, 

encontrou eco em todas as vozes do Tribunal de Contas do Estado do Pará e sem o delay, 

aquele delay natural do eco, porque quando foi falado de pronto e de imediato todos 

unanimemente e pacificamente acataram essa propositura muito feliz. Eu fico extremamente 

feliz e honrado por fazer parte do Tribunal de Contas que homenageia uma pessoa que, de fato, 

merece a honraria na plenitude do que significa essa moção, essa medalha. Vossa Excelência a 

merece com maior profundidade. Aliás, Minas Gerais nos deu tantos frutos historicamente, 

desde o Tiradentes, nós temos um ilustre mineiro, passando por Chica da Silva, passando por 

Aleijadinho, adentrando nos esportes Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e no controle 

externo, não há sombra de dúvidas que se hoje no Brasil nós formos pedir para que as pessoas 

mencionem nomes representativos em relação ao controle externo, Vossa Excelência figura no 

topo, como mais um mineiro digno de todos os elogios, louvores e com todo o merecimento. 
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Não há nenhuma dúvida em relação a isso, a contribuição do Instituto Rui Barbosa para o 

controle externo, não só isoladamente, mas como em parceria com a Atricom, com a Audicon, 

sempre presente em todos os atos de fortalecimento do controle externo. Vossa Excelência é 

merecedora e eu me sinto honrado por fazer parte da casa que homenageia a Vossa 

Excelência, por tudo que já fez, por tudo o que pode e irá fazer, porque tem se demonstrado, 

além de tudo, um abnegado e que o tempo cada vez mais fortalece a sua participação, é 

impressionante, Conselheiro Nelson Chaves coloca que a idade nos faz esquecer por vezes, ou 

ter lapsos, isso não me parece acontecer com Vossa Excelência, que cada vez mais ativo, mais 

presente, mais participativo. Isso muito nos orgulha enquanto partícipes do controle externo e 

sabemos que nós estamos na direção correta, também guiados pelas luzes e pelos holofotes que 

Vossa Excelência está à frente colocando para o controle externo do Brasil. Meus parabéns, 

Conselheiro Sebastião Helvécio por tudo que já fez, por tudo que representa para o controle 

externo e obrigado por estar aqui junto a nós, como sempre. Conselheiro Luís Cunha muito 

bem colocou, uma pessoa que com tantos afazeres, com tantas atribuições e com tanto por 

fazer, muito tempo dedicou a sua vida ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, estamos 

absolutamente honrados e felizes por tê-lo como o nosso parceiro, nosso amigo e agora poder 

retribuir, não sei se à altura de tudo o que Vossa Excelência já fez pelo controle externo e pelo 

Tribunal de Contas do Pará, mas receba essa homenagem que será prestada oportunamente. E 

esperamos que represente de fato e concretamente, o nosso agradecimento em relação a tudo 

que já fizestes, Conselheiro. Meus parabéns, honrados estamos em poder homenageia-lo de 

forma singela, mas com aquilo que representa em termos de Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, a medalha Serzedello Corrêa, algo de ímpar importância para nós. Poucas pessoas são 

agraciadas e Vossa Excelência faz por merecer na inteireza essa homenagem, meus parabéns 

Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza: Conselheiro Sebastião, uma honra ter a sua presença, a sua indicação 

muito mais do que pertinente já por tudo o que foi dito aqui, a sua atuação enquanto 

Conselheiro do Tribunal de Contas, enquanto presidente do IRB e acima de tudo, podemos 

falar enquanto cidadão. Acredito que sua atuação extrapolou até mesmo a atuação do controle 

externo, se tornou a atuação de um cidadão em benefício da sociedade, realmente. Minas 

Gerais tem muito mais em comum com o Pará do que a gente imagine e não tem como ser 
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diferente as lutas em comum também, a exemplo da lei Kandir, todo o esforço da lei Kandir. E 

toda vez que Conselheiro Cipriano demonstra uma etapa, um avanço que já tem há muito 

tempo, o Conselheiro Luís Cunha lembra que há muito tempo existe muitas lutas, a lei Kandir 

não é diferente, sempre parabenizamos, porque temos certeza que a sociedade é que vai ganhar 

no futuro. Por toda a sua evolução, por toda o seu histórico, seu perfil Conselheiro, também 

quero parabenizar por sair do comodismo que muitas pessoas se envolvem no seu cargo, 

independente de Conselheiro ou qualquer atribuição enquanto servidor público, aqueles que 

extrapolam essa barreira demonstram que querem mais. E você demonstrou com muita 

pertinência, com muita sabedoria, essa outra etapa. Logo, só posso parabenizar a indicação 

surgida a partir do Conselheiro Nelson Chaves e só posso me somar a homenagem mais do que 

pertinente. Como foi colocado aqui, a resolução estabelece critérios mínimos e se formos pela 

conformidade, você ultrapassou com certeza os critérios mínimos, bem mais do que isso. 

Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Sebastião, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu 

tenho uma palavra só, que se resume em tudo isso. Aliás, duas. Uma é assinar tudo o que foi 

dito pelos Conselheiros, dizer da nossa emoção, principalmente. E agradecer a Deus por esse 

momento de nos permitir estarmos aqui homenageando merecidamente alguém pelos seus 

feitos ao controle externo que é o nosso foco, nosso trabalho. Não só para si, mas distribuindo 

com todos nós, distribuindo conhecimento nesse país afora. Eu quero parabenizar o 

Conselheiro Nelson, obrigada, Vossa Excelência que sempre tem as ideias, essa vontade de 

crescer e ver o nosso estado crescer, quando Vossa Excelência propõe a medalha aqui nessa 

casa, eu tenho certeza que não só nós, mas todos os servidores dessa corte de contas lhe 

homenageiam também com essa propositura, que culminará com a entrega que nós poderemos 

marcar o momento para que Vossa Excelência possa estar aqui conosco festejando mais ainda 

esse momento. Nós temos poucas palavras, agradecer, parabenizar e assinar tudo o que aqui 

foi dito pelos colegas nesta manhã. Agora a palavra é sua. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Sebastião Helvécio: Muito bom dia a todos e a todas. As minhas primeiras 

palavras são de agradecimentos, agradecimento de uma pessoa emocionada. Olha que na 

minha vida, ao longo da minha estrada, eu já recebi muitas homenagens. Mas devo confessar a 

vocês que essa comenda do Inocêncio Serzedello Corrêa é realmente algo muito especial para 
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minha vida. Porque Serzedello Corrêa foi fascinador do rei, ele conseguiu com a sua rebeldia, com 

seu espírito guerreiro, a própria transformação do controle no Brasil, aqui, o Tribunal de Contas 

do Estado do Pará e digo isso sempre por onde ando, é para mim um dos altares cívicos do 

controle externo. A qualidade do Tribunal de Contas do Estado do Pará ilumina todo o movimento 

federativo do Brasil. E quando vejo aqui a juventude, a começar pelo nosso querido representante 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, os nossos Conselheiros substitutos, Milene, 

Edvaldo, e a experiência de outros que integram essa corte, como é o caso do meu querido colega 

Nelson, já de caminhada mais longa, o Luís no meio caminho, assim como o Odilon, a Rosa, André, 

Cipriano e o Daniel, eu vejo que nós estamos absolutamente no caminho certo. Quando cheguei 

aqui de manhã, tive a felicidade de receber mais uma aula do Odilon Teixeira com o seu relato 

respondendo à consulta da Secretaria da Fazenda, que mostra um aspecto pouco conhecido do 

controle externo, mas absolutamente vital, que é a preocupação com as receitas públicas. Nós, 

durante muitos anos, ficamos com foco exagerado na despesa e não tivemos mesmo cuidado em 

observar a questão das receitas públicas. Mais uma vez aqui o Pará, na lavra do Odilon, com o 

apoio de todos os colegas, produz mais um documento importantíssimo, que eu tenho certeza, vai 

ser nacionalizada, vai ser dentro desse ambiente federativo que vivemos, ser utilizado por outros 

tribunais de contas do nosso país. Mas o que mais me anima, minha querida presidente Lourdes 

Lima, é quando vejo ao entrar nessa sala, a missão do Tribunal de Contas do Estado uma luta 

muito recente, começamos tem seis, sete anos atrás, que foi sair daquela ideia de que Tribunal de 

Contas seria guardião do erário, e passar para exatamente aquela visão moderna que a gente tem, 

que é atuar no controle externo em benefício da sociedade. Ou em outras palavras, a humanização 

dos tribunais de contas. Nós temos de ter, e essa é a luta que tenho feito nos últimos sete anos, essa 

visão de que o papel maior dos tribunais de contas é exatamente atuar para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas. E para isso só tem um caminho, que é a política, uma boa administração 

pública. Então, os tribunais de contas têm esse desafio enorme pela frente, de ser parceiros da 

administração pública. É muito fácil se fosse atuar como o radar escondido, esperando alguém 

fazer algum tipo de infração, para você sancionar. Mas o que se deseja hoje, não é só no Brasil, 

nos tribunais de contas do mundo inteiro, é atuarmos para melhorar a administração pública, no 

nosso caso do Brasil. Nós somos 15 milhões de servidores públicos, 12 milhões efetivos e 3 milhões 

de terceirizados, então é um universo muito grande que a gente precisa capacitar, para que a nossa 

máquina administrativa seja cada vez mais útil para o cidadão. E para isso inspirado muito nos 
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indicadores propostos para avaliação de política pública, criamos a 4 anos atrás o índice de 

efetividade da gestão municipal. Nesse ano já teremos pela 1ª vez todos os estados brasileiros 

dentro de uma mesma métrica, apresentando os resultados. O último que faltava, que era 

Pernambuco, já capacitou os seus técnicos ano passado e no primeiro semestre deste ano já fez 

auditoria para apresentar o resultado. E trago, já que estou aqui no Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, mais um pedido, mais um apoio para que nós possamos ser pioneiros, Minas e Pará, que é 

a aplicação nas contas do Governo do Estado dos índices de efetividade da gestão estadual. Já nos 

reunimos, pessoal do Pará participou, criamos o indicador depois de uma série de trabalhos, já 

temos referencial teórico e, por coincidência dessas boas, esse ano eu sou relator das contas em 

Minas Gerais e quero aplicar esse mecanismo. E gostaria muito de ter um diálogo com quem for 

relator das contas do Pará para que nós possamos trabalhar juntos e usarmos essa metodologia. 

Ela fundamentalmente até por causa de ser o ano das eleições, para o próximo governador, seja lá 

o que for eleito ou reeleito, que for receber o Governo, já se tenha dali para frente um marco da 

efetividade da gestão estadual. Aí sim, nós teremos a nossa Federação completamente vinculada 

àquela ideia da utilização dos recursos públicos em benefício da sociedade. Conforme lembrou 

Edvaldo, a gente vai superar apenas o aspecto da conformidade e vamos dar um foco muito grande 

na questão dos resultados, então, nós vamos poder comparar, são sete dimensões – evidentemente 

que saúde, educação, a gestão fiscal, as questões ambientais são muito importantes para tanto 

Minas quanto Pará – mas na questão estadual tem três tópicos que vão merecer muito o nosso 

cuidado, que é diferente da visão dos municípios. É a questão da segurança pública, a gente ter um 

rigor acadêmico, rigor científico mais aprofundado para analisar as nossas políticas públicas na 

área da segurança pública.  Um item que para mim é o fundamental, mas não entrou ainda com a 

ênfase na agenda política, que é a questão do desenvolvimento. A constituição de Minas usa 93 

vezes a expressão desenvolvimento. A Constituição Federal 53 vezes. E a gente não vê um trabalho 

efetivo para se medir essa questão do desenvolvimento. Então nós estamos propondo uma 

ferramenta ao alcance dos governos estaduais para o estabelecimento da questão do 

desenvolvimento. E a terceira é a questão da utilização da tecnologia da informação. O mundo 

hoje, ele não tem outro caminho a não ser a utilização desse ferramental tecnológico para fazer o 

acompanhamento desses dados. Meu querido Luís Cunha estava comentando dos estudos, eu 

terminei agora, apresentei tem uma semana a minha monografia, no curso que terminei sobre 

análise de dados para o controle externo. Foi um curso de um ano e meio, uma pós-graduação que 
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a nossa escola de contas fez para 30 servidores do Tribunal de Contas de Minas. E eu achei tão 

exitoso que na primeira reunião nossa, agora dia 1º de agosto, eu como aluno vou propor ao nosso 

presidente que para o ano que vem Minas possa oferecer esse curso de análise dos dados, mas de 

uma maneira ampliada, abrindo oportunidade que colegas nossos de outros estados, possam 

também participar. E depois, voltando para seus estados, implantar esse curso de análise de dados. 

Eu falo com você, Luís Cunha, que deve ter mais ou menos uns 90 dias atrás, a primeira vez na 

minha vida que eu construí um algoritmo, utilizando um modelo de álgebra relacional da política 

pública, e aplicar naqueles dados. A emoção quando o sistema roda e te dar os dados, é algo que 

você jamais esquece. Eu quero muito utilizar agora esse entusiasmo da utilização desse ferramental 

para que nós possamos aplica-lo nos tribunais de contas do país. E eu tenho certeza que aqui no 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, a gente pode tranquilamente fazer esse intercâmbio para a 

utilização dessa metodologia. Então, ao encerrar essa minha breve passagem aqui de manhã, o 

objetivo era completamente diferente, eu queria vir aqui e falei para minha querida Presidente 

Lourdes, era para agradecer o Tribunal de Contas do Pará numa área muito diferente. Lembra que 

o ano passado, em novembro, nós fizemos um estudo sobre saúde pública, foi nosso encontro do 

IRB. Naquele evento foi lançada a proposta de nós trabalharmos junto à Secretaria do Tesouro 

Nacional para modificarmos a codificação das despesas públicas do SUS. Lembram aqueles blocos 

de financiamento do SUS, diferentemente de todas as outras áreas das políticas públicas, não eram 

apenas custeio e investimento, nós tínhamos uma caixinha para cada um dos programas. E lembro 

que o caso específico da prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito nos procurando, tinham 134 

caixas no orçamento para o gasto para a saúde, chegando ao absurdo, por exemplo, você tinha 

uma verba específica para ser utilizada no combate à dengue e outra para ser utilizada no combate 

ao chicungunha. E o vetor dos dois era rigorosamente o mesmo. Então essa fragmentação levava a 

uma ineficiência do gestor. Essa que é a boa notícia que eu queria dar para vocês. O ministro da 

saúde fez a portaria com a nova regulamentação, nestas parcerias que as pessoas acham que não 

vai ser possível, mas é, juntando a Secretaria do Tesouro Nacional, que tinha uma resistência 

enorme, porque teria que alterar o modelo das contas públicas nacionais, os técnicos do TCU que 

tinha uma visão federal, nós dos TCEs, os secretários municipais de saúde do Brasil todo, 

trabalhamos e deve ter mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, foi publicada pela STN a modificação 

desse código. E o encontro do Conasems, que vai ser 34º, vai ser feito aqui em Belém do Pará, hoje 

à noite será a cerimônia de abertura. E amanhã eu terei o prazer de estar apresentando essa nova 
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metodologia, que nasceu aqui no Pará no nosso Tribunal de Contas do Estado, naquele encontro 

que fizemos em novembro e menos de um ano depois já está pronta a ferramenta pela Secretaria do 

Tesouro Nacional. Então, esse era o objetivo da minha vinda, convidar os colegas para que 

pudessem estar conosco, porque realmente é aquela missão ali, essa facilidade dos secretários 

municipais de saúde poderem ter uma prestação de contas mais ágil, mais célere, mais em 

benefício da sociedade e não só limitada naquela questão da conformidade. Uma crise dessa de 

recurso, se um prefeito recebesse um recurso para comprar uma ambulância e fosse depositado na 

conta da prefeitura 8 mil por mês, chegava no final do ano ele tinha 96 mil, não conseguia comprar 

a ambulância que ele desejava e aquele dinheiro não podia ser utilizado. Então o que existe agora 

é sistema de vasos comunicantes entre esses programas de saúde, aumentando o permeio dessa 

utilização. Esse o objetivo, mas cheguei aqui e recebi com a bondade da nossa querida presidente 

Lourdes, pela iniciativa do Nelson e com apoio de todos vocês, esta notícia que me deixa 

emocionado. Vou dizer para vocês, pela vida do Serzedello, e conheci ele profundamente a partir 

do trabalho que vocês fizeram, que eu também tinha uma ideia dele mais a distância, aquele livro 

espetacular que aquela professora, sob iniciativa do TCE do Pará escreveu, me levou a ter uma 

admiração maior pelo Serzedello. Porque apesar de ser paraense, a gente pode dizer que ele foi um 

homem do Brasil. Ele teve em Minas Gerais, ajudou com as nossas minas, teve no Rio, no Mato 

Grosso, de uma dinâmica impressionante, sempre com aquele espírito dele irrequieto. Então acho 

que poucas vezes na minha vida, eu posso ter recebido uma homenagem, um carinho, que me diz 

tão profundamente como essa do Serzedello. Então quero terminar essa minha intervenção aqui 

hoje, dizendo para vocês exatamente isso, o convite para o encontro desse 34º, quem tiver 

disponível amanhã, das 2 às 5 é a mesa que vai ser feito esse debate, essa apresentação, no centro 

de convenções. Dar a notícia que me deixou muito entusiasmado e queria compartilhar, 

principalmente com os mais jovens da questão da análise dos dados para o controle externo. Não é 

difícil, eu fiz questão de fazer o curso, porque conforme falou, a minha primeira profissão era de 

médico, depois na época da Constituinte, quando eu vi meus colegas parlamentares falando, eu 

resolvi fazer o curso de direito, eu já fiz esse curso adulto, fiz durante o período da Constituinte. 

Depois, numa aula em 2003, foi a primeira vez que eu conheci as técnicas de avaliação de 

resultado, as métricas de avaliação de política pública, foi então que eu fui fazer o meu doutorado. 

E dali para frente meu foco foi só mesmo avaliação de políticas públicas. Terminei em 2006. E 

agora tive esse desafio recente de fazer análise de dados. É impressionante como é que o 
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conhecimento da análise de dados permite fazer essa interface entre as várias situações. Então fica 

também aí esse alerta de que é possível, não tem nada de bicho de sete cabeças para quem quiser 

aprender e ser um analista de dados, que acho que vai ser muito útil para o controle. Bom, termino 

então agradecendo mais uma vez a todos vocês, vocês não imaginam o meu coração como é que sai 

feliz, aqui mais uma vez do Tribunal de Contas do Estado do Pará, por rever cada um dos amigos, 

cada uma das amigas. E quando estava chegando alguém me disse que quando está em sessão, a 

cascata fica ali para simbolizar que o pleno está em atividade. Eu vou guardar essa imagem como 

se fossem as lágrimas da minha emoção, porque é realmente o que eu sinto. É uma alegria enorme 

de poder estar aqui no Pará mais uma vez, vendo vocês, aonde eu me sinto realmente em casa, o 

Nelson foi muito feliz. Quando eu venho aqui eu falo realmente como se fosse um Conselheiro do 

Pará, tamanha a vontade que fico aqui junto com vocês. E para terminar, dar uma boa notícia, a 

professora Isabel, que é uma jurista de primeira linha, está nos ajudando muito nessa questão da 

lei Kandir. Eu tive com o Cipriano, fomos visitando os ministros. A grande dúvida que a gente tem 

hoje, a partir daquele despacho do Gilmar Mendes - dessas coisas felizes também, meu aniversário 

é dia 30 de novembro, Gilmar tinha dado prazo até dia 30 de novembro do ano passado para 

regulamentar e prorrogou até o agosto agora, para o TCU apresentar a forma do cálculo. A 

grande dúvida que eles têm hoje é que data que é. Alguns ministros, que eu tenho o maior carinho 

pelo conhecimento técnico, quando argumentaram comigo entenderam, “não, Sebastião, a leitura 

que eu faço aqui é daqui para frente, para trás não tem conta”, “não é possível”, “mas essa é a 

visão que eu tenho”. Então a nossa grande preocupação é tentar achar uma data que possa ser 

consensual para a conta voltar e dali para frente fazer o reencontro. É inadmissível que dentro do 

âmbito federativo nós vamos perder esses anos desde a vigência da Lei Kandir. E a professora 

Isabel me entregou anteontem um estudo profundo com um marco. E o que nós vamos agora, a 

partir de agosto, visitar ministro relator e depois todos os outros, para ver a gente consegue um 

acordo para começar o encontro de contas. E mais uma vez o Pará será fundamental. Então pedir 

a inteligência de vocês, vou depois compartilhar esse parecer dela, para a gente poder robustecer a 

voz e ver se a gente consegue ter essa definição ainda no segundo semestre desse ano da data para 

começar o cálculo do encontro de contas, para apurarmos quanto temos a receber da União com 

relação à lei Kandir. Gente, muito obrigado. Meu coração sai daqui rejuvenescido, feliz, 

entusiasmado. Aliás, a palavra entusiasmado, dizem que etimologicamente ela significa ter Deus 

dentro do peito. Eu acho que é ter Deus dentro do peito, mas acreditar nas pessoas, eu acredito 
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muito nas pessoas que fazem o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Um grande abraço, muito 

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

de Oliveira: Uma benção enorme. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao 

Conselheiro Nelson, Cipriano, Luís, Odilon, aos Conselheiros substitutos Milene, Daniel e 

Edvaldo. Queremos agradecer ao representante do Ministério Público de contas, aos 

jurisdicionados que se fizeram presentes, aos servidores e servidoras desta corte de contas. 

Queremos agradecer à especial visita do nosso Conselheiro Sebastião Helvécio. Queremos 

agradecer aos nossos amigos internautas que nos acompanham através das redes sociais. 

Muitíssimo obrigada, que Deus continue nos abençoando.  Nada mais havendo a tratar, Sua 

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

minutos (11h36min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 25 de julho de 2018. 
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