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Nº 5.575 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia nove (09) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

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

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

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

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

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

Fernandes Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de 

Contas, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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. Senhores Conselheiros, em virtude das 

extensas manifestações de saudação ante a presença dos militares em nosso plenário, a ata da 

sessão ordinária do dia sete (07) de agosto de 2018 não será deliberada nesta sessão, ficando 

sua aprovação designada para a próxima sessão ordinária. Em seguida, havendo expediente a 

ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura do expediente 

do Senhor João Augusto Rodrigues. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Tuffi Salim 

Junior: Ofício do senhor João Augusto Rodrigues. Executivo do Grupo Líder. Senhora 

Presidente. É com muita honra e satisfação que recebo a manifestação em forma de 

congratulação desta conceituada Instituição pelos projetos de Responsabilidade Social e 

Ambiental desenvolvidos pelo Grupo Líder. Além de investir em pessoas, o grupo Líder 

acredita na preservação ambiental e sustentabilidade como meio de transformar o mundo e 

que promove o grupo como um dos principais influenciadores nos ramos do desenvolvimento 

sustentável. Parabenizo o Ministério Público de Contas por associar-se a nossa manifestação 

de comprometimento do bem-estar ambiental. Senhor João Augusto Rodrigues, Executivo do 
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Grupo Líder. Lido o expediente, senhora presidente. Em ato contínuo, a Presidência solicitou 

ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciados os Processos nºs 

2008/50854-8, 2013/53467-1, 2014/50261-5 e 2014/50549-7, 2013/51025-4 e 2015/50092-1, 

2015/50621-4, 2015/51372-0, 2015/51403-0, 2015/51246-5 e 2015/51324-2, que tratam dos 

atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Administração 

do Pará, pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, pela Agência de Defesa Agropecuária do 

Estado do Pará, e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 

funcionando como Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

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

escrito nos autos, opinando, por conseguinte, 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 determinar a extinção dos feitos 

sem resolução do mérito, com o seu consequente arquivamento. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, 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. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por 

conseguinte, 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. O senhor secretário novamente deu conhecimento a respeito da pauta de julgamentos, 

agora, com o anúncio do Processo nº 2016/50751-8, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Edilberto José Mauro, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 
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opinando, por conseguinte, 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 do 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. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2017/52240-4, que trata do 

Ato de Reforma em favor de Sullivan Gomes de Aguiar, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

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

escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pela extinção do processo sem resolução de 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para extinguir o processo sem resolução de 

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

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

relator. Nesta senda, foi anunciado o Processo nº 2009/52632-0, que trata do Ato de Pensão em 

favor dos dependentes da ex-segurada Almerinda Freire da Silva, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, 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 para extinguir o processo sem 

resolução de mérito. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Imediatamente, foi apregoado o Processo nº 2013/50159-2, que cuida 

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 Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

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

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, por conseguinte, pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu o 
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seguinte voto: Conselheiros Nelson, Cipriano, Luís. Eu citei no relatório a primeira tese 

levantada pela Controladoria como forma de ser fidedigno ao processo. Embora eu tenha, 

desde antes de ter alcançado a segunda, após a resposta, eu tinha convicção absoluta que era 

impossível que o doutor Ophir Filgueiras Cavalcante tivesse cometido um lapso dessa 

natureza. Aliás, o doutor Ophir Filgueiras Cavalcante é daqueles homens públicos que deixam 

saudades ao Estado do Pará pela sua dedicação, sua história de vida e pelo quanto ele levou o 

nome do Estado ao Brasil todo com muita qualidade. Tendo não somente sido presidente da 

OAB no Pará, mas um excepcional presidente da OAB nacional. Passado tanto tempo, muitos 

de nós ainda choramos sua ausência. Ou pela amizade que ele distribuiu à muitos, ou pela 

dedicação à coisa pública. Por isso, acho que fazemos bastante justiça ao julgar regular as 

contas do exercício de 2012 não só pela pessoa e história de vida, mas sobretudo pela sempre 

precisa prestação das suas contas. Julgo regular as contas do exercício de 2012 da 

Consultoria Geral do Estado do Pará sob responsabilidade do espólio de Ophir Filgueiras 

Cavalcante. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, bom dia; doutora Deíla; 

conselheiros presidentes, Cipriano, Luís; conselheiro André; Odilon; conselheira Rosa; 

Julival; Milene; Daniel; Edvaldo; servidores. Bom dia a todos. Eu não vou me alongar em 

ratificar a manifestação de Vossa Excelência. Porque por ocasião inclusive do falecimento do 

doutor Ophir Cavalcante, houve uma passagem comum em nossas vidas e eu registrei aqui com 

os detalhes que o momento propiciava, mas eu quero endossar e ratificar a manifestação de 

Vossa Excelência a respeito da personalidade que foi o doutor Ophir Cavalcante. E em seguida 

dizer que acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência; Voto do Excelentíssimo 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro André, eu estava 

olhando o processo, pelo número estima-se um tempo. Mas o momento em que o doutor Ophir 

Cavalcante foi gestor faz bastante tempo, não é isso? Compreendi perfeitamente o que disse 

Vossa Excelência e concordo com tudo. Trata-se de um homem de bem. Um homem que honrou 

o Estado do Pará e sempre serviu de inspiração para muita gente da área jurídica. Então, 

estamos analisando hoje um processo de uma pessoa que passou por aqui e deixou um legado 

positivo para sociedade paraense. Acompanho Vossa Excelência. Consultado os demais, estes 
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se manifestaram, 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 2010/51912-8, 2011/50761-2 e 2015/51441-6, que tratam dos Atos 

de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Fundação da Criança e do Adolescente do Pará e Hospital Ophir 

Loyola, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

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

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

escrito nos autos, opinando, por conseguinte, 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 promover a extinção dos 

processos, nos termos das manifestações da Secex e Ministério Público de Contas. Consultado 

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

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

Imediatamente deu-se conhecimento público a respeito dos Processos nºs 2010/52440-1, 

2012/52416-2 e 2015/51750-5, que agasalham os atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Núcleo de Gerenciamento de Transporte 

Metropolitano, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi 

o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, anunciando-se o impedimento da Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação no Processo 2010/52440-1. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, 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 promover a 

extinção dos processos, sem julgamento de mérito, nos termos do art.4º, II da Resolução TCE 

nº 18.990/18. 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 em seguida, foram anunciados os Processos nºs 2011/52363-0 e 2014/51580-0, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 
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Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições legais e 

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

escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pela extinção dos processos sem resolução do 

mérito, com recomendação à Seduc. 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 fulcro no art.4º, inciso II, da 

Resolução n.18.990/2018, deste Tribunal, 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 Luís 

da Cunha Teixeira. Sem detença, foram anunciados os 13. Processos nºs 2012/51695-8 e 

2013/52965-0, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizada pela 

Secretaria de Estado de Educação, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo o dispositivo legal e regimental foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, por conseguinte, 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 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 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 André Teixeira Dias. Prosseguindo-se, foram anunciados 

os Processos nºs 2014/51659-5 e 2014/51716-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizada pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Stanley Botti 

Fernandes, Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pela 

extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 
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Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão no sentido de extinguir os feitos, sem resolução do mérito. Consultado o Plenário, este 

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

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

adotado pelo Plenário e com base no disposto 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 2015/50653-1, 2015/50896-7, 2016/51313-5, 2016/51335-0, 

2016/51571-0 e 2016/51579-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Silaine Karine Vendramin, 

Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, Guilherme da Costa Sperry, Deíla 

Barbosa Maia, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinando, por conseguinte, pela denegação dos registros, com a cominação de multa ao 

responsável extensiva à autoridade anuente Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, e, 

ainda expedição das determinações e recomendações à Seduc, à Casa Civil e à Sead. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de determinar a extinção dos processos, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art.4º, II da Resolução TCE nº 18.990/18. 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, foram 

anunciados os Processos nºs 2015/51474-4, 2015/51516-8 e 2015/51636-4, que tratam dos Atos 

de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, cujo 

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

e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pela extinção dos processos sem resolução 

do 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 no sentido 

de extinguir os processos, nos termos da manifestação da Secex e do Ministério Público de 
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Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

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

relator. Neste momento registrou-se a saída em definitivo do plenário do Conselheiro André 

Teixeira Dias. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2015/51941-0, 2016/51251-8, 

2016/51265-3 e 2016/51286-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Fundação Carlos Gomes, Procuradores Antonio Maria F. Cavalcante, Stanley 

Botti Fernandes, Patrick Bezerra Mesquita, Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

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

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

escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pelo indeferimento dos registros, com a inspeção 

extraordinária para apuração dos valores despendidos com as despesas consideradas irregulares 

para efeito de ressarcimento, além da multa regimental e por fim determinações à Fundação 

Carlos Gomes e à Casa Civil da Governadoria do Estado e à Sead. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto no sentido de determinar a extinção dos processos, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art.4º, inciso II da Resolução nº 18.990/2018-TCE/PA. 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, foram 

anunciados os Processos nºs 2013/51952-1, 2013/52795-0 e 2013/52845-3, que tratam dos Atos 

de Aposentadorias em favor de Eradil da Silva Almeida, Zélia Guimarães Ribeiro e José 

Fernando Ferreira de Ataíde, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, por conseguinte, pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto 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. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 

2013/52010-1, 2013/52832-9, 2013/52853-3, 2013/52921-9 e 2013/52927-4, que tratam dos 

Atos de Aposentadorias em favor de João Guilherme Oliveira Ribeiro, Benedito Alves Camara, 
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Maria da Glória Oliveira dos Santos, Adeval da Conceição Amador e Paulo de Oliveira Coelho, 

Procuradores Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

opinando, por conseguinte, 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 2013/52076-8, 

2013/52564-8 e 2013/52980-9, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de Lindalva 

dos Santos, Raimunda Alonso Reis e Tereza Brito da Silva, Procuradores Patrick Bezerra 

Mesquita, Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinando, por conseguinte, 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 da relatora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Bom dia, senhora presidente; senhora procuradora de contas; 

senhores conselheiros; conselheiros substitutos; servidores. Primeiramente eu gostaria de 

agradecer as manifestações de carinho, preocupação e as orações apresentadas com relação 

ao susto que passamos na última terça-feira, no que diz respeito à saúde do meu pai. Quero 

dizer que todo esse carinho, essa corrente positiva, ele está se submetendo a exames e todos 

eles estão tendo resultados positivos. Certamente esse carinho foi o melhor remédio que ele 

podia ter para o coração. Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ratificando os desejos pela boa saúde do nosso 

querido amigo doutor Pedro, pai da conselheira Rosa. Abrigamo-nos na mesma bandeira e eu 

gostaria que dissesse a ele para que ele se poupasse de ver os jogos de futebol daqui para 

frente. Até o tempo melhorar um pouco, certo? Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O problema é que ele é teimoso, 

conselheiro. Novamente à pauta, foram anunciados os Processos nºs 2013/52099-4, 

2013/52544-4, 2013/52930-0, e 2017/50958-5, que tratam dos Atos de Aposentadorias em 

favor de Henrique Rodrigues de Miranda, José da Graça Nunes da Cruz e Luiza da Silva 

Lobato; e do ato de pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Clodoaldo Souza de 

Oliveira. Procuradores Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra Mesquita e Stephenson 

Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 

2013/52697-9 e 2013/52810-3, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de Maria de 

Nazaré Dias Braga e Francisco Martins de Moura, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja 

Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, 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. Imediatamente, foram 

anunciados os Processos nºs 2013/52805-6 e 2013/52973-0, que tratam dos Atos de 

Aposentadoria em favor de Luciléa Martins de Lima e Raimunda de Jesus Lima. Procuradores 

Stanley Botti Fernandes e Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 
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opinando, por conseguinte, pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

oportunizando 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, deteve-se o senhor secretário no anúncio do 

Processo nº 2013/53250-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Marluci Tavares da 

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

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por 

conseguinte, pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para determinar 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. Desta feita, deu-se o anúncio do Processo nº 2007/53586-2, que trata do Ato de Pensão 

em favor dos dependentes do ex-segurado Armando dos Santos Guimarães Filho, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o 

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

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

relator. Foram, então, anunciados os Processos nºs 2009/52253-3 e 2009/52613-7, que tratam 

dos Atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados Luiz Antônio Mattos Fleury da 

Fonseca e Raimundo Soares Cavalheiro, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, informando que a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes fica impedida de atuação no Processo n.° 2009/52613-7. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pela extinção dos 

processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto, pronunciando-se 

no sentido de extinguir os processos sem resolução do mérito, por perda de objeto. 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. Com 

pauta em baila, foi anunciado o Processo nº 2008/50782-9, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal Concursado realizado pela Secretaria Executiva de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por 

conseguinte, 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. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2011/51397-6, que trata 

dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 

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

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pelo 

conhecimento do recurso, negar-lhe provimento, confirmando-se em todos os seus termos o 

Acórdão nº 48.762, de 15/03/2011. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

Conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, para modificando a decisão recorrida, retificar o 

Acórdão nº 48.762, de 15 de março de 2011, dele retirando a determinação de atualização da 

Portaria nº 0285, de 14.06.2005, mantendo os demais termos da decisão atacada. 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, deu-se conhecimento público a respeito do Processo nº 2011/51422-1, que trata 

dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 
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Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pelo 

conhecimento dos Embargos Declaratórios e provimento do recurso, em ordem a firmar o 

entendimento de que, com o deferimento do registro da Portaria nº 0790/2003 por meio do 

Acórdão TCE/PA nº 48.785 de 22 de março de 2011, a atualização dos proventos ocorrerá de 

forma automática pelo Órgão instituidor da pensão, o Igeprev. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

voto no sentido de Conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para modificando a decisão 

recorrida, retificar o Acórdão nº 48.785 de 22 de março de 2011, dele retirando a determinação 

de atualização da Portaria nº 0790 de 03.11.2003, mantendo os demais termos da decisão 

atacada. 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito das matérias 

administrativas: Esta presidência comunica ao douto plenário que hoje foram apreciados ou 

julgados 67 processos. Todos os processos que vieram à pauta foram apreciados ou julgados. 

Só uma informação. Queremos agradecer a colaboração e contribuição dos conselheiros, 

conselheiros substitutos, do douto Ministério Público de Contas e de todos os servidores desta 

Corte de Contas. Todas as Secretarias e departamentos da Casa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, muito 

obrigado. Rapidamente. Eu queria só informar ao plenário e pedir apoio, pedir sugestão, 

enfim, é um assunto importante não só para a gente, para todos nós – inclusive o Ministério 

Público do Tribunal, mas também para a sociedade paraense. Eu aqui ao lado dos nossos ex-

presidentes, conselheiro Nelson, conselheiro Luís e com a própria nossa presidente que está 

nos dando todo o irrestrito e total apoio. Informar que a comissão, que é nomeada pela 

presidente, composta pelo doutor Valino, doutor Erik, doutor Rafael, doutora Vera, doutor 

Rafael agora no Ministério Público de Contas, mas ainda integra como colaborador a 

comissão de estudos referentes às perdas e prejuízos causados pela Lei Kandir. Ela continua 

trabalhando sempre e a presidência tem dado apoio total. Nós nos reunimos e ontem, ficou 

programado - eu conversei com a presidente, conselheiro Nelson e conselheiro Luís Cunha – 

para iniciarmos um trabalho de conversar e explicar; dar as informações importantes e 

atualizadas com relação à questão da Lei Kandir. E aí nós convidamos, presidente, com apoio 
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da presidência e o cerimonial, as associações dos Municípios – e existem várias associações, 

conselheira Rosa e conselheiro Odilon, regionais. Associação dos Municípios da Região Tal. 

Aí tem lá que abrange, por exemplo, 20 ou 30 prefeituras. Associação dos Municípios do Baixo 

Amazonas. Araguaia Tocantins; Arquipélago do Marajó; Nordeste Paraense. Então, cada 

associação dessa atinge um número de municípios. No Baixo Amazonas, por exemplo, toda vez 

que a unidade regional, ou alguém de nós vai lá fazer algum evento, vai lá na associação e 

apresenta lá 30 municípios. E assim vai. Então, vieram para a reunião de ontem quatro 

associações, atingindo um percentual aproximado de 70% dos municípios paraenses. E 

conversar com o tribunal, a nosso convite, para programarmos uma reunião com todos os 

prefeitos – 144 prefeituras do estado do Pará – com o objetivo de relatar toda a situação da 

Lei Kandir, desde o início: as ações do Tribunal de Contas, dos conselheiros aqui e como é que 

as coisas estão andando. Para resumir, a decisão do Supremo, conselheiro Odilon, culmina 

agora dia 18 de agosto como prazo final para o Congresso Nacional se manifestar e decidir 

sobre essa questão. E me lembrou hoje de manhã o conselheiro Nelson das declarações e o 

posicionamento do Congresso Nacional através do presidente Rodrigo Maia, da Câmara 

Federal, perdão, com relação a esse posicionamento dele como presidente referente à Lei 

Kandir, colocando a quase total impossibilidade de incluir o processo na pauta. E aí 

argumento com várias situações. Falou em orçamento e diversas questões. As palavras do 

presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, nos deixa mais claro e mostrando, 

talvez, a impossibilidade do Congresso se manifestar com relação a isso. O que já estávamos 

prevendo, uma vez que é uma matéria que envolve recursos. Há um reconhecimento da dívida 

do governo da União e, obviamente, eu percebo e falo isso com muita tristeza: muitos 

trabalham, doutora Deíla, no sentido de procrastinar isso daí. Então, até o dia 18 o Congresso 

teria que se manifestar pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Passando isso, o Tribunal 

de Contas da União terá que encontrar um encaminhamento e dar solução para essa questão 

que envolve bilhões de reais, que é direito dos estados da Federação. Principalmente o estado 

do Pará. E aí os prefeitos foram convidados através das associações, já estão sendo 

contatados. A comissão que esteve lá - estão aí as fotos - fez uma breve apresentação e colocou 

o assunto em debate. Houve uma boa participação e interação das associações, mostrando 

total interesse. Ou seja, houve uma preocupação muito grande com relação a isso. Inclusive, os 
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representantes das associações informaram que os prefeitos estão muito interessados nessa 

questão e dando total apoio. E agradecendo ao Tribunal por estar promovendo esse debate e 

incentivando esta movimentação de, vamos dizer assim, acompanhamento de solicitação e de, 

entre aspas, pressão, no sentido de tentar liberar esses recursos. Foi proposto e conversado 

com a presidente – até conversei com o Nelson e com o Luís – Uma reunião com todos os 

prefeitos no dia 19 de setembro, que cai numa quarta-feira. As associações, a priori, 

concordaram com data e saíram com a reunião de ontem agradecendo e com o objetivo de 

confirmar a presença dos prefeitos nesta reunião. E ficaram de retornar ao Tribunal com uma 

resposta até o dia 13 – segunda-feira – confirmando a presença dos prefeitos que estarão aqui 

com o Tribunal. Será feita uma apresentação de toda a questão e uma proposta do Tribunal de 

Contas para irem todos os prefeitos, ou senão uma comissão de prefeitos ao Tribunal de 

Contas da União com o presidente do TCU. Levar todos os estudos atualizados e pedir o apoio 

além de se colocar à disposição para ajudar no que for necessário. Nesse dia da reunião, 

conselheiro Nelson, conselheira Rosa, conselheiro Odilon e caro Luís Cunha, no dia com os 

prefeitos nós vamos falar todo o relatório e colocar os valores atualizados de cada prefeitura. 

O montante, hoje: R$ 8.500.000.000,00 (oito bilhões e quinhentos milhões de reais) para os 

prefeitos, apenas. O Estado recebe a parte dele e tira R$ 8.500.000.000,00 (oito bilhões e 

quinhentos milhões de reais) e encaminha para os prefeitos imediatamente. Repasse direto. 

Não tem que assinar convênio, não tem que fazer nada. É pegar e distribuir. É direito, está na 

lei, na Constituição. É direito dos municípios. Então é muito dinheiro. Belém se aproxima de 

R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), para vocês terem uma ideia. Então isso é muito 

importante. Tudo que a gente fizer nessa questão com certeza absoluta vai trazer um resultado 

muito positivo. E o decano, conselheiro Luís Cunha, me informando aqui que o efeito disso é 

tão grande, conselheiro Nelson, tão positivo com reflexo imediato na saúde, educação e 

transporte. Porque esse dinheiro vem para isso. Melhorar a segurança, a educação. O 

município recebe um montante desse e o que ele pode produzir em serviços e em obras para 

comunidade é uma coisa imensurável. Então é o objetivo nosso, nesse momento, caminhando 

para isso. Já estamos fazendo isso, o Tribunal, desde 2011, conselheiro Luís Cunha. E é 

exatamente mobilizar os prefeitos para estarmos junto ao TCU se até dia 18 o Congresso não 

resolver nada. Para ir ao TCU exatamente para que ele cumpra a decisão do Supremo 
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Tribunal Federal no objetivo de o mais rápido possível, encaminhar uma proposta, um 

cronograma, um parcelamento, seja de que maneira for para que os municípios comecem a 

receber esses recursos e aplicar em prol da nossa população. Presidente, de manhã... aliás, já 

há uns três dias que ela faz isso, conselheiro Odilon, Luís Cunha, comigo e o conselheiro 

Nelson também um dos meus, vamos dizer assim, conselheiros – com toda a humildade e 

respeito eu falo com relação a isso. Chega comigo; a conselheira Lourdes foi a primeira que 

chegou. “Conselheiro, agora todo mundo defende essa questão da Lei Kandir. Contra Lei 

Kandir. Agora todo mundo quer levantar essa bandeira”, Vossa Excelência fala isso quase 

todo dia para mim, presidente. E é verdade. Conselheiro Nelson, também. Inclusive até com 

uma certa indignação aqui o conselheiro Nelson. Meio chateado. Eu quero fazer uma crítica 

pessoal aqui para encerrar. Eu vi o lançamento, as convenções partidárias, presidente, e nós 

aqui, por dever de cumprir a lei, não tem partido político aqui; ideologia nenhuma, doutora 

Deíla. Nem de Vossas Excelências nem da nossa parte. Mas a gente que ficar atento, como 

qualquer cidadão, ao que está acontecendo. O Presidente da República; o governador do 

Estado; o Senador... e eu estava assistindo, Conselheiro Odilon, o lançamento aqui no Pará... 

as convenções partidárias lançaram candidato A, B, e C para o governo; para o Senado 

começou parece com 13 candidatos. A maioria dos candidatos que foram entrevistados pela 

televisão. Eu vi. Eu não estava na convenção, sou proibido. Nós todos não podemos participar. 

Se eu pudesse eu ia em todas. Todas que eu digo assim: eu não tenho partido. Então quero ver 

qual é o papo. Eu sou cidadão. Mas é bom evitar. E o que me indigna, presidente e doutora 

Deíla, pessoas com mandato há anos. Mandato há anos dizendo que “agora eu vou defender a 

questão da Lei Kandir”. Sinceramente me indigna, porque receberam o mandato popular. A 

confiança do povo para defender os interesses do povo do Pará, e uma questão tão importante 

quanto essa de trazer o recurso para a saúde, educação... passam-se anos e anos e agora vem 

de novo com a mesma conversa, dizendo: “eu vou lutar agora para trazer o dinheiro da Lei 

Kandir”. Sabe quando a Lei Kandir entrou em vigor? Sabe há quantos anos essa questão vem 

sendo debatida por todos? E eu não me lembro de ver nenhum representante do povo do Pará 

numa tribuna fazendo um discurso contundente e até brigando com o poder central; impedindo 

a pauta para não votar matéria; criando problema para liberar o dinheiro do povo. Não vi 

isso. Sinceramente falando. E agora aparece: “eu vou lutar pelos interesses dos estados; 
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brigar para trazer o dinheiro da Lei Kandir”. Porque não fizeram isso antes? E até agora não 

fizeram nada. E está claro que talvez a Câmara não vote até o dia 18. Quer dizer, não tem 

ninguém para emperrar a pauta e dizer: “olha, ou vota isto ou não tem mais matéria 

nenhuma”. Ou seja, é uma situação que, desculpa o desabafo, mas eu fico indignado. Eu não 

tenho mais idade para ouvir esse tipo de coisa. Porque eu já participo da política há 30 anos. 

Já vi Presidente da República lá em Santarém dizer que ia asfaltar Santarém-Cuiabá. Já vi seu 

Lula, seu Fernando Collor, Fernando Henrique, Itamar. Vários Presidentes da República lá em 

Santarém dizer: “vamos asfaltar Santarém-Cuiabá”. Vai lá na Santarém-Cuiabá e vê se está 

asfaltada. Então, não temos mais ingenuidade e idade para estar ouvindo esse tipo de 

conversa. Sinceramente, sou mais uma daquelas promessas que falam e falam, mas não 

acontece nada. Então, senhora presidente, perdão pelo meu desabafo. Mas como cidadão 

mostro minha indignação de ver que até hoje, foi preciso o governador entrar com uma ação 

no Supremo por omissão. Veja bem. Por omissão. Ou seja, você não fez o seu dever. Mas lá 

aonde o Supremo declarou procedente a ação, onde houve a omissão, lá tem pessoas com 

mandato para representar o povo. Todos eles cometeram essa omissão. Todos. Então eu fico 

indignado. Me perdoe. Mas nós, até como cidadãos, estamos tentando aqui de alguma maneira 

levar esse assunto para a frente e a população precisa desse recurso através dos seus 

mandatários, que são os prefeitos e governadores que receberão esse recurso, para investir na 

educação, saúde e segurança pública e em todas as áreas. Na estrutura: em obras, estradas, 

pontes, enfim. É importantíssimo esse recurso. Então, presidente, eu dou essa informação para 

os colegas e peço ajuda, sugestão, contribuição. Porque nós estamos trabalhando junto com a 

comissão para que, se Deus quiser, dia 19 de setembro vamos realizar essa reunião com os 

prefeitos. O objetivo é o que? Ou que vão todos, ou uma comissão de prefeitos a Brasília com o 

presidente do TCU para pedir que, da forma mais rápida possível, encontre uma saída para 

esse problema. Agradeço a paciência dos colegas, da doutora Deíla e devolvo a palavra à 

presidência. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência tem razão. 

Inclusive eu também fiquei assim preocupada, pensando: “poxa, tanto tempo...”, aproveitar 

esse momento para falar da Lei Kandir, onde esse tribunal, através de Vossa Excelência, que 

teve a iniciativa, e nós todos temos nos manifestado. E a gente vê que são pessoas que já 
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deveriam ter tido essa atitude que Vossa Excelência coloca nesse momento. Mas enfim. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Minha 

ilustre presidente; meus queridos colegas conselheiros; substitutos; doutora procuradora. Eu 

reconheço e compartilho da indignação do conselheiro Cipriano a respeito desse tema, que ele 

tão bem representou no nosso tribunal. Conseguimos, com a gentiliza e solidariedade do 

presidente Sebastião Helvécio do Instituto Rui Barbosa que desse ao Pará a oportunidade, 

exatamente por sua característica especial a respeito dessas perdas referentes à Lei Kandir. E 

como já estamos na fase da sessão em que podemos conversar e colocar nossas opiniões, eu 

vejo que, de fato, algumas reações já deveriam ter sido feitas por nossos representantes a 

respeito de um assunto que, como bem enfatizou o conselheiro, não se repercute tão somente 

numa retribuição ou devolução daqueles recursos financeiros que o Estado do Pará devesse 

receber. E ouros Estados que também, não como o Pará, mas que igualmente perdem esses 

recursos. Porque isso, na medida da dificuldade financeira – porque todos passamos – 

inevitavelmente repercute na condição de vida da população, especialmente naqueles serviços 

da infraestrutura. No atendimento à saúde, ao saneamento, transportes, à segurança pública – 

uma área a qual eu tive minha vida profissional toda ligada. Vi nas notícias dos jornais, das 

televisões que o Brasil, para recuperar e dar saúde à população que tanto necessita, deveria 

ter investido no ano passado R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais) na área, e nada foi 

feito. De maneira que nosso déficit, a cada, dia aumenta. E logicamente uma parte da 

população, notadamente aquela população de menor condição financeira e econômica, é a 

mais sofrida. A que se ressente mais disso. Mas como nossas manifestações também ficam 

registradas aqui, seja pela gravação ou seja pelas notas, eu me lembrava do ilustre e 

inesquecível autor que era médico - como a doutora Deíla - João Guimarães Rosa quando ele 

escrevia lá em Sertões Veredas. Ele olhava para cima assim e tinha a sensação de que havia 

bois voando. Nós vimos aqui na semana passada o espetáculo fantástico da Esquadrilha da 

Fumaça e parece que nesses tempos, quando saio de casa e olho para cima eu digo: “estou 

achando que há muito boi voando aqui por cima de mim”. Estou me referindo a essas 

possibilidades esdruxulas que estamos vendo. Como se diria no jornalismo mais popular: esse 

cruzamento de jacaré com cobra grande não sei que bicho vai dar. Mas isso tudo as vezes 

influência no destino do País. De maneira que eu entendo a manifestação do conselheiro. E 
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uma coisa que ele abordou, conselheira Lourdes, e que afeta nós todos: esta Casa promoveu 

em algumas situações e nós temos que apagar isso da mente das pessoas. Aqui e ali 

conversando com as pessoas indagam das nossas atividades, a respeito do que fazemos, e há 

uma crença na sociedade que esta Casa é apartada dos municípios. Isso não é uma verdade, é 

uma mentira. Mas pela existência do TCM no estado do Pará, criou-se uma fantasia na cabeça 

das pessoas em que o Tribunal de Contas do Estado do Pará não tem nada a ver. E tem muita 

coisa a ver com os municípios. Nós fizemos encontros regionais bem-sucedidos, bem 

frequentados e não parte de mim nenhuma vinculação ao nosso órgão congênere, mas nós 

temos muita obrigação com os municípios e com o estado do Pará. Um fato que a mim 

incomoda um pouco. Seria esse afastamento do TCE das comunidades municipais. Nós temos 

tudo a ver com as regiões do estado do Pará. Os investimentos estaduais que são projetados e 

festejados quando chegam nos convênios, nas obras e nas reivindicações. Então penso que essa 

Casa precisa reassumir e dizer que nós temos, sim, os nossos braços e pensamentos em todo 

esse estado. Não é pela existência de um TCM que o TCE não se preocupa com o estado do 

Pará. E eu acho que estamos perdendo espaço nessa luta. O TCE aparece para fazer, como 

levanta aqui o conselheiro Cipriano que está notadamente atuando nesse sentido de auscultar 

as lideranças regionais, municipais. Eu penso que esse Tribunal precisa se revestir dessa sua 

determinação constitucional e ir, realmente, buscar os anseios dessa população. A existência 

do TCM não nos aparta dessa obrigação. Até porque o TCM é jurisdicionado nosso. Querendo 

ou não, é. Então temos que assumir. Faço um apelo a todos nós. Não estou dizendo que haja 

erro. Porque se houver erro eu estou incluído nele. Mas penso que temos lutado pouco para 

esse diálogo mais perto com a comunidade municipal. De maneira que eu queria, nesse 

momento, conselheiro Cipriano, me associar à luta de Vossa Excelência, à nossa decepção e 

estimular para que esse encontro que Vossa Excelência está promovendo para conversar com 

os prefeitos e todas as lideranças que queriam participar. É claro que me assusta um pouco e 

não sei aqui atribuir... em nenhum momento eu via que as reivindicações, embora muitas 

tardias, e na minha visão até – de um certo modo – inoportunas a serem feitas, elas afastam o 

trabalho denodado que esta Casa fez e que foi reconhecido, inclusive, em Brasília no Instituto 

Rui Barbosa. Mas não se chama a participação do Tribunal. Quando essas emanações nossas 

aqui podem... até estou olhando os nossos técnicos denodados que trabalharam nisso. Pode 
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até, eventualmente, ter um equívoco. Mas ela não tem o timbre da coloração partidária. A 

Vera, está ali o Reinaldo, se tivermos algum equívoco, esse era o equívoco. Porque todo ser 

humano – não é, Flavia? – Pode estar equivocado. Mas ela não está ali tisnada por uma 

coloração partidária. Portanto, é uma luta pelo bem comum. E nesse sentido credencia a nossa 

instituição, credencia o sistema do controle externo... não é um presidente eventual da Câmara 

Federal que vai dizer: “eu não vou pautar essa matéria”. A dívida é reconhecida; os dados 

foram encaminhados ao governo, aos parlamentares e nenhum deles em nenhum momento se 

referem ao Tribunal como se fosse..., mas muitas vezes vêm bater nas nossas portas para 

encaminhar seus pleitos e suas reivindicações. E que história é essa que não tem a mão dupla? 

Ou estamos levando alguma colocação que seja inidônea, ou inoportuna? Não acontece isso. 

Eu acho que temos que assumir por inteiro essa nossa participação. Conselheiro, estarei ao 

lado de vossa. Excelência. E numa data, presidente, em que o Brasil vive um momento 

histórico. Eu tive oportunidade de ver um fato raro ontem, não sei se todos viram. Ministros do 

Superior Tribunal Federal mudarem votos anteriormente proferidos. Quando vão abordar o 

sentido da imprescritibilidade dos desvios relativos à verba pública. Que não é só desviado por 

uma obra malfeita, ou uma licitação deturpada; uma execução desastrada. Mas muitas vezes 

decorrente dos maus atos dos administradores. Na minha vida eu já vi muitas vezes alguém 

dizer: “o Brasil é o país dos fatos consumados”. Ou seja, o erro acontece e ninguém mexe mais 

nisso. Nós temos, por exemplo, na Casa uma comissão revisora das nossas resoluções. Casas 

legislativas que sabem que estão elaborando legislações que afrontam a Constituição. Isso é 

inaceitável, mas persiste. Mas é o momento de reconhecermos o erro, como diz o samba: 

reconhece a queda e dá a volta por cima. O Brasil precisa caminhar nesse sentido. E quando 

eu vejo os ministros do Supremo, que reformulam seus votos anteriormente dados para 

construir uma maioria, no sentido que o crime contra o recurso público é imprescritível, isso 

talvez chame a responsabilidade para algumas mentes e canetas irresponsável que, ao longo 

do tempo, têm levado o País nesse destino. Pela capacidade de reconhecer a impunidade. Está 

feito, está feito. E surgem os conluios, os favores pessoais dizendo: “eu faço, passam cinco 

anos e ninguém mexe”. Não pode mexer. O dinheiro público tem que retornar para o lugar de 

onde nunca deveria ter saído se saiu incorretamente. Então esse é um momento histórico no 

nosso País. E eu espero que seja realmente colaborado e seja obedecido em todas as esferas 
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além das esferas judicias. E especialmente no poder legislativo, para que não se quede a 

determinados interesses e façam leis que afrontam a Constituição, muitas vezes para o 

benefício próprio, escondidos do olho do olho da população. Esse é Brasil que todos nós 

sonhamos. Em que a justiça seja, de fato, igual para todos. Quando possamos livremente abrir 

e desejar uma transparência efetiva no controle do serviço público. É assim que se faz. Nada 

da posição radical de decapitar pessoas, mas o reconhecimento indispensável do erro cometido 

e corrigir o caminho. E esta decisão do Supremo eu esporo que seja exemplo para o nosso País 

para que todos nós olhemos para dentro de nós mesmos e possamos enfrentar nossos 

concidadãos como um cidadão simples que anda pela rua. Então, quero festejar nesse instante 

que o STF tenha tomado e os ministros que tiveram a coragem de reformular seus pensamentos 

e seus votos para tentar corrigir uma direção que todos eles, praticamente, consideravam 

errada. Nesse sentido também eu queria, presidente, já abrandando um pouco mais, mas 

espero não ter ultrapassado o limite da correção e da expressão do pensamento, porque fica 

registrado. Então isso é conhecimento público e nós temos, sobretudo, que defender as causas 

em que acreditamos. Eventualmente não coisas. Mas de uma maneira leal, educada e correta. 

Alimentando o prato principal da democracia, que é o prato da divergência. Nós temos que ter 

o respeito para conviver com aqueles que pensam diferente de nós. Desde que tenhamos a 

consciência que essas posições, embora divergentes, buscam o mesmo destino, que é encontrar 

a melhor condição de vida para o nosso País e para o nosso povo. Para finalizar este 

comentário, senhora presidente, eu queria dizer e pedir ao final, para ser colocado em 

avaliação do plenário que se instalou nesta cidade na última semana a emissora FM da CBN 

102.3. É uma emissora de nível nacional pertencente à Rede Amazônica de Televisão – 

AMAZON SAT. Absolutamente moderna na sua atuação da notícia em todos os níveis. 

Trazendo de forma atualiza o que se passa em toda a República. Está presente em todos os 

estados da região amazônica. Tem na presidência o doutor Phelippe Daou Junior. De maneira 

que é um grande avanço para esta cidade e para este estado a presença da CBN FM 

juntamente com todas as outras emissoras que tem sede nesta capital. Mas eu acho que ela traz 

uma qualidade importante para a comunicação local. Dando também a oportunidade da 

discussão de temas locais, que são de extrema importância. De maneira que eu proporia, se 

não houver aprovação do plenário ao menos que seja registrado na Ata que eu toquei no 
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assunto e, especialmente se o plenário der a honra de acompanhar, que nós possamos nos 

dirigir ao Phelippe, que é o presidente da organização em toda esta Amazônia. Agora com uma 

parte importante já fixada no estado do Pará através do CBN. Que nós nos alegramos com a 

vinda da CBN para esta cidade, para o nosso estado. E nos congratularmos com esse evento e 

desejar que ele tenha pleno êxito na admirável tarefa de bem informar o nosso povo e nossa 

sociedade. Era isso, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu vou evitar ser prolixo na minha fala. Trata-se de um 

assunto da maior importância para todos nós. Resta-me valorizar o que foi dito pelo 

conselheiro Cipriano e pelo conselheiro Nelson Chaves. Percebo uma certa manobra em 

Brasília para não resolver o problema relacionado à Lei Kandir. Há interesses, preocupados 

com o governo federal. Eles estão preocupados em proteger o governo federal, que é o grande 

gastador, sendo o maior arrecadador. Não estão pensando nos estados e nos municípios. O 

governo federal estabelece políticas públicas e repassa aos estados e municípios, 

principalmente nas áreas de educação e saúde. “Passei dinheiro para construir uma unidade 

de saúde”, que eles chamam de UBS. Muito bem. Passaram o dinheiro. E como ela vai 

funcionar? O município dá conta de fazê-la funcionar? De bancar os custos daquela unidade? 

Não adianta o governo federal passar só o dinheiro da obra. Isto é estar passando mais ônus, 

mais carga para os municípios. O conselheiro Cipriano levantou uma bandeira – e não é de 

agora – ele não pode perder o fio da meada; ele está certo. Tem que mobilizar os prefeitos, que 

são os principais interessados, governador e tudo mais para que façamos algo para salvar o 

nosso estado e os estados brasileiros dessa perda grande que está inviabilizando. Tem coisas 

que não adianta nem discutir, é óbvio. É visível que Rio Grande do Sul está quebrado. E olhem 

o Rio Grande do Sul a potência que é do ponto de vista econômico. Minas Gerais está 

quebrado. Olha a potência do estado. Com o devido respeito, doutora Milene, ao estado de 

Vossa Excelência Quebrou. São Paulo, a maior potência econômica do Brasil está quebrando. 

Rio de Janeiro Quebrou. E outros estados quebrarão se continuar assim, tem que rever esse 

pacto federativo. Falei um certo dia, conselheiro Odilon, que os estudos indicam que nós 

deixamos de tributar 30% do nosso PIB. É muito, conselheiro Odilon. É muito. A média 

nacional está em torno de 10%. Tem que rever isso. Ninguém aguenta. E hoje a maior sangria 

em relação ao estado do Pará chama-se Lei Kandir. Ela está tirando mensalmente o nosso 
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dinheiro. Dinheiro do povo paraense. E Vossa Excelência está certa, conselheiro Cipriano, 

conselheiro Nelson: a gente deveria relembrar atitudes do passado de grandeza e coragem. 

Como, por exemplo, a Cabanagem. Cidadãos do Pará se rebelaram, não aguentaram. Será que 

precisamos fazer outra Cabanagem? Talvez sim. Não com armas de fogo, mas com as armas 

que temos. Temos outras armas para reagir. Então eu acho que a decisão, senhora presidente, 

é uma decisão política. Não cabe a nós. A decisão não cabe a nós. A decisão é do Congresso 

Nacional. É uma decisão política. Quem tem que se manifestar são os deputados, vereadores, 

prefeitos, governadores e tudo mais. Porém, a parte técnica nós temos que fazer. Porque eles 

não têm o conhecimento, doutora Deíla. Eu, enquanto estava presidente, fiz parte de um 

movimento nacional encabeçado pela ATRICON para acompanhar os processos relacionados 

ao sistema do Tribunal de Contas que tramitava em Brasília. A maioria, emendas 

constitucionais contra nós. Algumas propondo a extinção. E eu comecei, Jorge, a visitar alguns 

parlamentares. A minha surpresa: a maioria conhecia pouquíssimo de tribunais de contas. 

Pouquíssimo conhecimento. Isto é, eles vão tomar decisões sem conhecer o que fazemos. A 

nossa importância para sociedade. Aí é assustador. Portanto, sobre Lei Kandir: o tribunal está 

certo; conselheiro Cipriano, Vossa Excelência tem que continuar empenhando. Bom que conta 

com uma equipe de técnicos da Casa que estão aqui, graças a Deus, nos ouvindo. Técnicos 

maravilhosos e dedicados. Porque nós vamos levar à classe política as informações precisas 

que ajudarão a classe política a tomar as decisões. Então não é omissão. Eu posso dizer: “não 

é extrapolar a competência? ”. O conselheiro Nelson está certo: como não é nossa 

competência? Arrecadando mais em benefícios ao nosso Tribunal. Inclusive a fatia do bolo é 

maior para investir na nossa instituição, remunerar melhorar os nossos servidores e melhorar 

a qualidade de tudo aqui. Com a receita do jeito que está hoje é muito difícil. Então, 

conselheiro Cipriano, eu não sei o que posso fazer, a não ser fazer coro a essa luta. Eu acho 

que o caminho é esse. Levar as informações aos prefeitos. O governador já sabe o suficiente e 

já fez a parte dele quando se manifestou no Supremo Tribunal Federal. Agora tem que ter um 

movimento político. Então é nosso papel levar as informações exatas para que o prefeito 

entenda o que ele está perdendo. Não digo ele. Está perdendo é o município dele, a população 

dele. Porque Jorge, a tristeza é geral. Eu asseguro que 80% dos municípios paraenses estão 

quebrados. E como é que vamos fazer um trabalho para mudar isso sem dinheiro? O dinheiro 
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vem da arrecadação. E a gente perder o que é licito? Não. A Lei Kandir nos tirou o que é nosso. E 

é uma perda bilionária. Não estamos falando em milhões, são bilhões de reais. É o que eu queria 

dizer neste momento. Eu sei que é um assunto delicado, mas não podemos pecar pela omissão. 

Então, devemos fazer aquilo que está dentro da nossa competência para não parecer que estamos 

querendo politicamente se manifestar. Não é o caso. Eu estou entendendo perfeitamente o ponto de 

vista do conselheiro Cipriano. Se é um levante, é um levante institucional. A gente vai levantar a 

bandeira e dizer: “Estamos atentos e não concordamos com isso”. E que a classe política faça a 

sua parte. Então, conselheiro Cipriano, conte comigo. Conselheiro Nelson. A equipe tem o nosso 

aval para trabalhar. Estamos fazendo isso em prol do estado do Pará. Temos o dever de fazer a 

nossa parte. Porque a gente tem o conhecimento técnico. E deixar que a classe política faça sua 

parte. Se não fizer, importante é que nós, TCE, tenhamos a consciência tranquila de que fizemos 

nosso dever de casa. Não cometemos o pecado da omissão. É assim que eu quero me posicionar, 

senhora presidente. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Os temas abordados e trazidos aqui pelo conselheiro Cipriano, de suma importância e 

muito bem ilustrado pelos conselheiros que o ladeiam, conselheiro Nelson e Luís Cunha. Eu já 

sabia que o risco seria esse, conselheiro Cipriano. Porque um Poder estabelecer um prazo para o 

outro Poder constituído, ambos Poderes da República, e sabendo das dificuldades de como cada 

um trabalha, seria muito difícil. Até porque precisamos entender juridicamente que o prazo é 

impróprio. Ou seja, um prazo que, se não atendido, não vai gerar grandes consequências jurídicas. 

Os juristas podem defender isso. Só que sabemos e Vossa Excelência e os conselheiros abordaram 

muito bem que isso traz consequências, sim, sociais. Eu entendo que Vossa Excelência está no 

caminho correto com a sua equipe e o Tribunal de Contas do Estado tem que continuar dando 

apoio institucional a essa luta. Eu não chamaria apenas prefeitos não. Todo e qualquer 

organização da sociedade civil que tenha influência sobre essa matéria deve ser trazida para o 

debate. Temos dificuldade para pressionar o Congresso. Pelo menos a nossa bancada precisa ser 

sensibilizada. E vencendo o prazo a gente precisa fazer a frente no âmbito do TCU. O TCU também 

vai vir com o mesmo argumento: “eu também tenho um prazo impróprio”. Porque querendo ou 

não, e o conselheiro Luís Cunha abordou também essa questão, esse viés político acaba nos 

prejudicando nessa discussão. Por que o que acontece? Se avolumam as perdas que não foram 

compensadas na época própria, o Brasil, do ponto de vista da organização administrativa, é sabido 

que está desorganizado. O futuro Presidente da República vai herdar uma República endividada, 
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sem dinheiro que precisa, necessariamente, rever o pacto federativo. Vossa Excelência não relatou, 

mas Santa Catarina está com um problema sério de previdência. É questão de tempo, um ou dois 

anos e pode acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. A previdência social que não foi... havia 

uma intenção de uma reforma constitucional, porque por mais que doa na carne de alguns, ela é 

importante. E é importante no sentido de uniformizarmos entendimentos não só para o regime 

geral como para regimes próprios. Aqui eu louvo o bom lembrete do conselheiro Nelson da 

mudança de voto de alguns ministros no Supremo que levaram a decisão da imprescritibilidade de 

ressarcimento e ações de improbidade. Graças ao bom Deus eles reviram seu posicionamento. 

Porque não ficaria só nisso, conselheiro Nelson. Aquela decisão afetaria todo o sistema do 

Tribunal de Contas. Porque querendo ou não... a gente não consegue muitas vezes, em função do 

devido processo legal, vencer os processos num prazo razoável. E alguns passam de cinco anos 

aqui e em qualquer outro Tribunal de Contas. E imagina o que aconteceria. Então foi uma decisão 

sábia que o Supremo tomou. E em encontro, a outra decisão que o Supremo tomou ontem foi a 

questão do reajuste. E a sociedade civil já se organizou, a mídia toda: “olha...”, a questão de 

quantos bilhões de reais isso vai gerar para o orçamento. E nós estamos há algum tempo aí sem 

reajuste. Não vou entrar aqui no mérito ou defender bandeira. Muito pelo contrário. Eu estou 

trazendo que é outro assunto que também vai afetar o próximo presidente. E o Congresso talvez 

não queria mexer nessa ferida. Então assim, devemos, do ponto de vista institucional, apoiar.. 

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

agradeço – antes de Vossa Excelência concluir, para eu não ter que pedir a palavra. Agradecer as 

palavras gentis do conselheiro Nelson e Luís Cunha, de apoia e também ter o mesmo sentido e 

direção quanto estiveram deputados lutando por isso. Conselheiro André sempre fala nessa 

questão de a gente ir na assembleia lutar contra a Lei Kandir e a favor do estados e municípios. O 

Congresso Nacional - conselheiro Luís Cunha e Conselheiro Odilon, Vossa Excelência colocou 

muito bem a questão política – depois da decisão do Supremo começou a ter diversas atitudes e 

ações com relação a tentar resolver essa questão sim. Não vou negar e não vou deixar de 

reconhecer. O Congresso começou, depois da decisão, a tratar essa questão. Criaram comissões, 

houve uma comissão mista. Houve na comissão na Câmara dos Deputados e junto com o Senado 

criaram uma comissão mista. Havia um relator na Câmara dos Deputados e outro no Senado. 

Fizeram uma proposta na comissão - houve um acordo – para resolver a questão. Por exemplo, na 

proposta tinha lá para imediatamente cessar a Lei Kandir. Ou seja, ela não teria mais esse direito. 
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E o outro item era exatamente como seria a devolução desse dinheiro. De que maneira seria. Aí 

chegaram até num valor aproximado para os estados e municípios. Acontece que aí o Congresso 

andou, certo? Comissões e tal... acontece que existe isso que Vossa Excelência falou: “chega para 

resolver, está pronto para botar no plenário e votar”. Está pronto para votar lá. Aí ontem – 

conselheiro Nelson lembrou muito bem aqui – o presidente da Câmara deu esta declaração de que 

muito dificilmente vai votar por votar. Está pronto para votar. Existe um parecer, o voto das 

comissões envolvendo os deputados federais, senadores... depois da decisão do supremo. Aí entra a 

questão política e principalmente do pacto federativo que foi relatado por Vs. Exas. Conselheiro 

Luís Cunha e Odilon. As pessoas moram nos municípios. Elas vão no posto de saúde do bairro. 

Elas pegam ônibus na parada do bairro. E esse pacto federativo chega a ser cruel com a 

população. A verdade é essa. E aí vai mexer no bolo de recurso da União? Aí cria este problema 

que estamos vivendo hoje. Daí a indignação de as pessoas que podem alterar e interferir nesse 

pacto federativo, pelo menos na distribuição do recurso, muitas vezes elas se omitem. Como foi o 

caso específico da ação por omissão do governo do estado e que foi jugada procedente. Porque 

não houve um encaminhamento, uma decisão com relação a essa distribuição. Qual o interesse, 

principalmente hoje, Vossa Excelência falou muito bem, na condição que está a União – com um 

problema sério financeiro e orçamentário e o próximo presidente vai enfrentar isso. Qual o 

interesse que eles têm de ainda colocar mais uma situação para resolver? Acontece que são anos e 

anos e não aconteceu nada. E a gente tem que encontrar uma solução. Não podemos ficar omissos, 

nem trazer o assunto para o debate, nem bater nesta questão. Então eu agradeço muito a Vossa 

Excelência, e até pedir um levantamento mais específico, mais próximo da realidade. Mas eu tenho 

na minha cabeça – se estiver errado já peço que considere. Do dinheiro arrecadado no Brasil, 

quase que 70% - 60 e poucos – ficam na União. Aí 30% desce para os estados e municípios. 20 por 

cento – de 23 a 25 – fica para o estado e 7% ou 6% fica para os municípios. E a União lá em cima, 

como o conselheiro Luís Cunha colocou muito bem, muitas vezes não sabe a realidade regional. A 

realidade dos municípios de Alenquer, não sabe o que cada um precisa. E esse pacto federativo tem 

criado esse problema para gente de forma cruel. E até digo que é um desrespeito à Constituição. 

Então eu agradeço o aparte de Vossa Excelência suas palavras e o apoio que Vossa Excelência 

sempre dá. É uma questão importante para todos os estados. E existe a dificuldade, sim. Não é uma 

coisa fácil de resolver. Mas temos sempre que lutar como cidadão com os parlamentares. Agradeço 

a sugestão de Vossa Excelência. Por exemplo, tenho certeza que a Federação das Indústrias e 
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alguns sindicatos têm total interesse de estarem atualizados nessas questões e, inclusive, 

influenciar os parlamentares como Vossa Excelência falou. Eu agradeço sua sugestão. Vou pedir 

para a comissão até para analisar quais são as principais e Vossa Excelência pode indicar. Porque 

as vezes passa despercebido. Por isso que eu peço sugestão, porque as vezes recebemos uma ideia 

excelente como foi agora. Aproveitar a oportunidade e otimizar, já vai estar reunindo todo mundo, 

o prefeito, então chama mais as instituições que possam influenciar de alguma maneira essa 

decisão. Eu agradeço muito o aparte de Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Odilon. Aparte 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Só para não perder o fio da meada, 

Vossa Excelência está com a palavra. Eu vou dizer o que me preocupa. Por isso que eu acho que a 

estratégia do conselho Cipriano está corretíssima envolvendo prefeitos. Porque ninguém chega lá 

em Brasília, nem para deputado federal e nem no Senado sem o apoio dos prefeitos. Portanto, eles 

têm muita força para pressionar nesse momento. O que me preocupa é o jogo político. Por 

exemplo: o estado do Pará tem 17 deputados federais. O Amazonas, que é um estado grande, só 

tem oito. O Amapá, que é pequeno, oito; o Acre, pequeno, oito. Nós temos 17. Aqui, próximo da 

gente, só o Maranhão que tem 18, mas aí já é nordeste. Só a bancada federal de São Paulo, 

conselheiro Odilon, tem 70 deputados federais. É maior que toda a região norte. É um jogo político 

muito pesado. Já estamos numa grande desvantagem. Depois, eles não têm interesse em nos 

beneficiar aqui. O sul e o sudeste têm levado sempre as maiores fatias desse bolo de arrecadação. 

Muito pouco fica para cá. Então, a estratégia adotada pelo conselheiro Cipriano de mobilizar e 

evolver prefeitos é a mais correta, no meu entendimento. Que é onde está doendo mais. E o prefeito 

pode pressionar o parlamentar. Porque o parlamentar precisa do apoio do prefeito. E acho que 

estados como Minas Gerais, que tem muita força política, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro... Rio 

de Janeiro me assusta. Eu não sei se é porque eles já foram muito beneficiados recentemente pelo 

governo federal, 13 bilhões (treze bilhões) só para segurança e para os outros estados não foi 

nada. Mas, de qualquer maneira, assusta essa posição do presidente da Câmara Rodrigo Maia em 

querer deixar isso para depois. Porque o estado dele está quebrado. Então é muito complicada e 

muito sensível essa matéria. Porque não depende muito da gente, a decisão é política. Então estou 

só fazendo isso como reflexão. O discurso de Vossa Excelência está muito bem concatenado. Fiquei 

muito feliz com as ponderações que Vossa Excelência fez aqui. Se perceber o que foi falado aqui, 

tudo em perfeita consonância. Eu lhe digo uma coisa, conselheiro Odilon: neste momento, falando 

como cidadão, eu me sinto indignado. Como cidadão. Porque eu nasci aqui e a gente sabe... o 
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Comandante aqui do Exército falou uma coisa importante. Eu dei um toquezinho aqui da 

importância do estado do Pará do ponto de vista econômico para o Brasil. Eu falei assim: “creio 

que no momento, no Brasil, nenhum estado reúne as melhores condições para crescer como o 

Pará”, e ele concordou. Ele fez um comentário parecido. Até disse mais ou menos porque o 

Comando Militar do Norte se instalou aqui. Poxa, a gente tem a riqueza econômica, mas sabemos 

que um terço da nossa população do Pará vive na pobreza e boa parte é abaixo da linha da 

pobreza. Isso não é justo. Então, se tem uma possibilidade de revermos isso, principalmente 

naquilo que já nos é de direito e que uma lei nos tirou – a famigerada Lei Kandir –, vamos lutar 

por isso. Então permita-me já com minhas desculpas por ter interferido no discurso muito bem 

dirigido por Vossa Excelência. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Eu que agradeço ao conselheiro Luís Cunha e ao conselheiro Cipriano 

também. Vossa Excelência mencionou a riqueza do estado e eu não tenho dúvida de que o Pará é a 

próxima fronteira econômica brasileira. Como o Mato Grosso tem disso há algum tempo em 

relação à soja e o Pará em relação às suas riquezas naturais, temos um vasto campo na parte de 

serrado no sul do estado que também é propício para uma grande economia agrícola e 

agropecuária além do minério que todo o Pará tem e é, de fato, não beneficiado com o retorno pelo 

governo federal. O que nos gera as mazelas sociais. Eu quero concluir, presidente, firmando meu 

apoio aqui ao conselheiro Cipriano. Entendo que nossa Casa deva permanecer acompanhando e 

apoiando toda iniciativa nesse sentido. E pressionando e lembrando os congressistas, e agora no 

campo do TCU após o prazo, que devemos, sim, resolver essa questão logo apesar de toda essa 

situação, o contexto que o Brasil depara para os próximos anos. Devemos, sim, resolver isso logo. 

O pacto federativo, é necessário e urgente que seja revisto. Dando espaço para um pacto federativo 

justo que leve em conta todas as cidades dos estados. Era isso, presidente. Estou muito satisfeito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, me permita, é rápido. Eu tinha dado uma informação que foi perto de acertar o alvo, 

doutora Deíla, da distribuição do recurso. Eu coloquei 70% aproximadamente para União, 23% 

aproximadamente para os estados e 7% para o município. E eu pedi à comissão que está aqui, 

doutor Valino e doutora Vera, e já confirmaram a informação. Para ser preciso – eu disse mais ou 

menos e é isso mesmo: 68% da União; 24% são dos estados e 8% dos municípios. Onde, repito, as 

pessoas moram e vivem nos municípios. E os prefeitos tem muita dificuldade. Era essa a questão. 

Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1215

Deíla Barbosa Maia: Só no sentido de total apoio. Como o conselheiro Cipriano falou, isso não é 

uma questão partidária. É uma questão do estado do Pará que está sendo muito prejudicado. Até 

esse ano a nossa procuradora-geral em seu parecer sobre as contas de governo chegou a 

mencionar um pouco quanto o estado perde... o relatório técnico do TCE também. O orçamento do 

estado do Pará poderia ter sido bem maior se a Lei Kandir já fosse regulamentada. Então só no 

sentido de apoiar e de concordar também com o doutor Nelson que, realmente, a decisão ontem do 

Supremo foi histórica. Apesar da tese da prescrição para questões patrimoniais ser uma tese 

razoável, porque realmente até é difícil você guardar documentos por 10, 20 anos. No entanto, na 

prática, infelizmente no Brasil se nós formos aplicar esse prazo de cinco anos para o ressarcimento 

do erário público, isso será sinônimo de impunidade. A gente sabe que, infelizmente, é impunidade. 

Porque aqui mesmo nós vimos processos as vezes por falta de pessoal, uma falta que não é de má fé 

dos Tribunais de Contas e nem do Poder Judiciário, as vezes até assoberbamento de trabalho. As 

vezes tem processo que leva 10 anos. Aí você vê processos com irregularidades, contas que não 

foram prestadas, digamos, e que a pessoa teria os documentos e não apresenta e aí por conta do 

tempo vai ficar impune e sem ressarcir os cofres públicos. Então, por uma questão e justiça. Era 

isso. Muito obrigada pela palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Serei breve, mas eu não podia deixar de me manifestar me solidarizar ao conselheiro 

Cipriano Sabino e à equipe técnica que realizou esse estudo. Doutor Valino, Érico, servidora Vera, 

Rafael Laredo, técnicos, que nós sabemos, com um profundo conhecimento e com uma dedicação 

muito grande às coisas do Tribunal. E assim foi com relação aos estudos da Lei Kandir. E eu vou 

dizer algo que é bíblico, conselheiro, está lá e Mateus 22:21 numa passagem em que Jesus disse: 

“daí pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. Referindo, obviamente, à questão de 

tributos, inclusive à época, mas eu coloco aqui do ponto de vista das coisas e da titularidade de 

ideias e de construções. As coisas devem ser dadas a quem de direito. E foi o Tribunal de Contas, 

desde 2011 Vossa Excelência já tem levantado essa bandeira e questionado sobre as questões da 

Lei Kandir e depois em relação ao estudo titularizado... e só existiam dois órgãos, eu entendo que 

aqui no estado só existem dois órgãos que teriam capacidade técnica e competência para fazer 

isso. Um deles é o Tribunal de Contas e o outro é a SEFA, que não realizou isso e o Tribunal de 

Contas assumiu a dianteira e a condição de protagonista. E verificou que isso, de fato, produzia 

impactos extremamente negativos. Fez o levantamento, os estudos e os méritos devem ser dados a 

quem de direito. Os méritos são sim do Tribunal de Contas. É sim do conselheiro Cipriano Sabino 
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e da equipe técnica liderada e coordenada por ele. Porque esses estudos galgaram e ganharam 

uma dimensão que extrapolou as dimensões do Tribunal de Contas e assumiu uma dimensão 

nacional. E o Tribunal de Contas do Estado do Pará foi protagonista em nível nacional do ponto de 

vista dessa discussão e do ponto de vista da construção dessas verdades. Isso deve ser 

absolutamente respeitado do ponto de vista de quem é, de fato, o protagonista nessa história toda. 

E deixarmos de lado esses oportunistas que vão surgir. Logicamente vão surgir, conselheiro. Mas 

sabemos da verdade histórica. Sabemos da verdade das coisas, dos acontecimentos e dos fatos 

porque vivemos isso aqui. Então nossa solidariedade, conselheiro, pelo estudo e por dar ao 

Tribunal de Contas a visibilidade nacional na liderança desse estudo. Isso tem que ser conhecido 

também e nós reconhecemos. Nos sentimos orgulhosos, inclusive, de estarmos sendo reconhecidos 

nacionalmente por conta disso. Para fechar aqui, muito bem colocado também pelo conselheiro 

Cipriano Sabino: nós temos um problema muito sério na dimensão nacional, que é o federalismo 

fiscal. Ele é absolutamente injusto. E resguardadas as proporções entre os entes políticos 

município, estado DF e União, a divisão da receita tributária é absolutamente injusta por si só. 

Não falando em tributo gênero, falando do imposto espécie, são seis impostos federais, três 

estaduais e três municipais. Só essa arrecadação já coloca uma condição de injustiça fiscal. E 

ainda assim, a União, da parte que deveria repassar – estou falando das compensações da Lei 

Kandir – não o faz. E aí temos uma injustiça que já é manifesta e declarada sendo agravada ainda 

mais pelo descumprimento da parte que lhe cabia pelo ente federal. Vou mencionar aqui duas vezes 

o Rui Barbosa. Duas frases célebres dele. Uma delas fala sobre a isonomia: Rui Barbosa disse, lá 

na sua Oração aos Moços nos idos de 1910, que justiça – ou igualdade e isonomia – é tratar os 

iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida e proporção das igualdades e das 

desigualdades existentes entres esses entes. Ele fez isso capturando, logicamente, o filósofo 

Aristóteles. Mas ele falou sobre a justiça. Tratas os iguais de forma igual e os desiguais de forma 

desigual, mas na medida e proporção das igualdades ou desigualdades. E sabemos que municípios, 

estados e União são desiguais. Mas devem ser tratados de forma desigual dentro da proporção 

devida, o que nosso federalismo fiscal não faz. E deve ser corrigido por meio de uma reforma 

tributária ampla que deve ser feita. E vou novamente citar Rui Barbosa para dizer mais uma coisa. 

Rui Barbosa, mais recentemente – em relação a 1910 né – falou a seguinte expressão: “justiça 

atrasada não é justiça, senão injustiça manifesta e declarada. Porque a dilação do prazo 

ilegalmente nas mãos do julgador contraria o direito das partes e as lesa no patrimônio, na honra e 
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na dignidade”. Por que eu mencionei isso aqui? Porque ainda que seja corrigida essa situação – e 

que deve ser corrigida pelo nosso parlamento -, esse atraso na justiça, na justeza da distribuição 

da receita orçamentária não vai compensar todo o desgaste feito. Mesmo que seja corrigida, não 

vai compensar. Esses R$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões) que não foram repassados aos 

cofres do estado do Pará por meio das compensações da Lei Kandir, ainda que o sejam agora, não 

irão compensar. Porque ainda assim teremos sido injustiçados. Porque a justiça 

extemporaneamente não compensa os maus causados. Então nós lutamos ainda para que sejamos 

compensados. E se formos, ainda assim a justiça não terá sido feita porque se esses R$ 

40.000.000.000,00 (quarenta bilhões) fossem repassados dentro dos momentos certos, certamente 

estaríamos em outro patamar de desenvolvimento. E falo aqui em estado do Pará. São dois 

orçamentos que nos foram negados indevidamente. Então a luta é absolutamente justa. Reforçamos 

aqui a fala do conselheiro Cipriano Sabino reforçada pelo conselheiro Luís Cunha, Nelson Chaves 

e pelo conselheiro Odilon. Estamos juntos, conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado, conselheiro. Eu quero agradecer as 

palavras de Vossa Excelência. Como é importante a fala, o conselheiro Nelson colocou muito bem, 

sua interpretação e nós aprendemos com isso. Conselheiro Luís Cunha e Odilon, Vossa Excelência 

agora. Essa questão fiscal, conversando aqui com o conselheiro Nelson, a injustiça, existem 

indicadores sociais que podem apontar os problemas das regiões. Onde tem mais problema na 

educação, na saúde e aí poderíamos dar mais atenção em termos de recurso para aquelas regiões 

que precisam mais. As vezes recebem mais recursos aquelas regiões que estão um pouco melhores 

do que aquelas que estão praticamente miseráveis. Então é importante essa questão fiscal. O Pará 

é produtor de energia. Temos que apresentar também que até agora, vejam bem, depois aparecem 

os pais. Até agora não houve uma grande discussão com relação ao problema da energia no Pará. 

Teve aqui e ali um comentário, mas um estudo, um levantamento, se Deus quiser o Tribunal vai 

apresentar isso e vão todos se assustar. Porque o problema também é grave e é grande. Se Deus 

quiser puxaremos uma discussão nacional. Vossa Excelência fala em reconhecimento, conselheiro 

Daniel. Eu agradeço muito. O conselheiro Nelson criticou essa questão com razão total. Muitas 

vezes, por que não conversa com o tribunal, que não tem partido político, que vai dar força, que é 

técnico, imparcial, as vezes vemos ali uma colocação até desastrada, usando as palavras do 

conselheiro Nelson. E não chamam o Tribunal, que enfim. A preocupação do reconhecimento: eu 

fico alegre por um lado, mas triste por outro. Por exemplo, o Tribunal das Contas do Estado do 
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Pará está sendo reconhecido nacionalmente através dos órgãos de controle, por exemplo o instituto 

Rui Barbosa. Conselheiro Nelson colocou. Imediatamente o Sebastião Helvécio, presidente, 

convidou o tribunal e pediu para o Tribunal coordenar o trabalho do estado do Pará. E 

conselheira Lourdes e conselheiro Nelson, com generosidade e amizade: “então o Cipriano vai ser 

o relator”. Mas o instituto Rui Barbosa, que é nacional, reconheceu o estado do Pará já na frente 

dessa questão desde 2011. E para confirmar isso que estou falando à Vossa Excelência e que não 

acontece muitas vezes aqui no estado, nós fomos ao TCU e marcamos duas audiências. A comissão 

estava comigo lá. O presidente e o relator. Mas nós fomos recebidos por cinco ministros, porque ao 

chegar – já que estávamos lá – e falar que íamos tratar sobre a Lei Kandir, imediatamente eles 

abriram a agenda, nos atenderam e conversaram conosco. Então eles estão dando a devida 

importância e o reconhecimento. O presidente do instituto Rui Barbosa hoje não é mais o 

Sebastião. Ele estava conosco lá. O Tribunal do Pará coordenou, mas ele era o presidente como a 

conselheira Lourdes é aqui e apoia a comissão total. Então ela tem interesse também. A mesma 

coisa o Sebastião. Mas na hora em que o presidente atual tomou conhecimento que estávamos lá, 

ele foi com a gente. Abriu a agenda e vieram o Sebastião Helvécio e o presidente atual. E na 

reunião com o presidente do TCU ele falou do estudo que o Tribunal do Pará fez – o presidente 

atual que eu nem conheço. Então há um reconhecimento nacional, mas internamente existe aqui e 

ali essa situação que, na verdade, como disse o conselheiro Nelson, nós perdemos e, 

principalmente, as pessoas que mais precisam acabam perdendo. Então agradeço as palavras de 

Vossa Excelência e digo que o assunto novo que Vossa Excelência levantou da questão fiscal, acho 

que é tão importante quanto essa questão do pacto federativo. Acho que está até associado a isso. 

Então é importante colocar. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Só para encerrar então, senhora presidente. Corroboro com as 

ponderações e palavras do conselheiro Cipriano. Dizer que nos solidarizamos, conselheiro. E não 

abrimos mão de sermos o protagonista como Tribunal de Contas do Estado do Pará nessa 

discussão e titulares desse tema em nível estatual e nacional. É isso que queria colocar. Toda a 

solidariedade, conselheiro. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Há uma proposta do conselheiro Nelson Chaves para uma votação 

sobre a questão da rádio CBN. Eu queria consultar os senhores conselheiros. Coloco em discussão 

a proposta do conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente eu queria cumprimentar a proposta e a fala do conselheiro 
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Nelson destacando essa importante vinda para Belém da rádio CBN do presidente Phelippe Daou 

Junior. Cumprimentar também, como o conselheiro Nelson fez e nos colocar humildemente à 

disposição e agradecer. Porque a CBN tem uma reputação extraordinária, uma seriedade no seu 

trabalho e é reconhecida nacionalmente por essa seriedade e reputação de informação séria, 

transparente e independente. E vários nomes nacionais da comunicação participam, de alguma 

maneira colaboram e estão à disposição participando da rádio CBN. Então eu queria 

cumprimentar e ficar feliz como o conselheiro Nelson com relação a isso. Parabenizar o colega 

Nelson pela proposta. Claro, muito bem-vinda rádio CBN. Usando as palavras do conselheiro 

Nelson, desejando êxito total no trabalho deles e, com toda a humildade, nos colocar à disposição. 

Acho que Belém, mais uma vez, mostra a sua importância na Amazônia e pelo Brasil a partir do 

momento em que uma rádio desse tamanho e dessa importância reconhece isso e vem se instalar 

com sede em Belém do Pará. Então, conselheira Lourdes, eu queria cumprimentar o conselheiro 

Nelson e dizer que na hora da votação, com alegria votarei favoravelmente à proposta do 

conselheiro decano. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada no Ofício nº 0110/2018-SEGER, desta data. Ainda com a palavra a 

presidente assim se pronunciou: Esta presidência tomará todas as providencias acerta do assunto 

debatido sobre a Lei Kandir, Vossa Excelência não tem dúvidas de que tudo que foi possível 

também nossa presidência estará de acordo com o que for tomado. Vossa Excelência já conversou 

conosco. Gostaria também de me manifestar nesse momento. Próximo domingo será o dia dos pais. 

Nosso plenário, e acredito que nosso Tribunal, ainda não fiz um levantamento, mas acredito que 

nosso tribunal é composto por maioria do homens e pais. Gostaria de deixar nossos votos de 

parabéns, de felicidade a todos os pais. Acredito que aqui todos os conselheiros, todos os 

conselheiros substitutos, nossos secretários e a grande maioria dos servidores, como eu falei, 

também do Ministério Público, queremos desejar felicidade. Dizer aos pais que é uma missão 

árdua, com certeza, ser pai. Eu sinto a ausência do meu pai que já não está visivelmente em nosso 

meio. Mas eu tenho certeza que tudo que sou, eu tive uma grande contribuição de uma educação 

dos meus pais. Especialmente minha mãe e meu pai. Quero desejar a todos os conselheiros, 

conselheiro substitutos, procuradores de contas e servidores desta Casa, votos de longa vida a 

todos para que possam realmente serem felizes e fazer a felicidade de suas famílias. Parabéns, 

conselheiro Nelson Chaves; parabéns, conselheiro Cipriano Sabino. Eu sei que vocês têm uma 

família maravilhosa. Parabéns ao conselheiro Luís Cunha também, que tem uma família 
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maravilhosa. Conselheiro Odilon, parabéns à Vossa Excelência por sua família maravilhosa. 

Parabéns, conselheiro Julival. Parece-me que o senhor tem apenas uma filhinha, mas essa filha é 

tudo na sua vida. Ela é uma benção na sua casa, na sua família. Parabéns, conselheiro Daniel, 

também para Vossa Excelência e seus familiares. Parabéns doutor Edvaldo. Não sei se já é pai, 

ainda não é, mas certamente será num futuro breve um excelente pai. Aqueles que não são pais, 

mas vieram dos pais ou com vida ou que já estão em outro plano de Deus. Então, parabéns aqueles 

que já são pais. E aqueles que não são, mas tem seus pais. Parabéns seu Tarciso. Em nome de 

todos os servidores, ao senhor, a Tuffi, de todos os secretários, parabéns Jorge. A todos os 

servidores que estão aqui, ao Valino, enfim, todos os servidores que são pais e que também tem 

seus pais. Felicidades a vocês e aos pais de cada um. Aqueles que ainda estão com vida, um grande 

beijo, um grande abraço. E aqueles que já partiram para junto do nosso Pai Eterno, também nós 

desejamos que eles estejam nos braços do Pai Eterno, do Pai nosso Senhor. Nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e 

onze minutos (12h11min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 9 de agosto de 2018. 
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