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Nº 5.576 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia catorze (14) do mês de agosto do ano dois mil 

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

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, 

Daniel Mello, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador Stanley Botti Fernandes, reuniu-se o Egrégio 

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

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

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

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico 

as ausências dos conselheiros André Teixeira Dias, em tratamento de saúde, do conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, por motivo de força maior e do conselheiro substituto Julival Silva 

Rocha, representando o TCE em missão oficial. Disponibilizadas, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal as atas das sessões ordinárias dos dias 07 (sete) e nove (09) de agosto de 

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

mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu os textos à deliberação do 

Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-as. 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-as. Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Declaro-me impedida por força 

regimental para votar a ata do dia 07 e aprovo a ata do dia 09. Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-as. Em não havendo 

expediente a ser lido e em ato contínuo, a Presidência antes de solicitar o prosseguimento da 

pauta, fez a seguinte exposição: Nós gostaríamos de dar as boas-vindas e o nosso bom dia 
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especial aos Excelentíssimos Senhores vereadores da Câmara Municipal de Mocajuba. O 

vereador Estélio Marçal Guimarães, presidente presente aqui na nossa galeria, os vereadores 

Aluízio Valente Vieira, Carlos Alberto Rodrigues, José Maria Braga, a vereadora Maria da 

Conceição Navegantes, vereador Salomão Sacramento e a vereadora Raimunda do Socorro 

Mendes Dutra. Sejam todos bem-vindos. Abro os cumprimentos para os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros para dar boas-vindas à Câmara que já dá um quórum, nos sentimos 

muito honrados com a presença de vocês aqui. O presidente da Câmara foi aluno do 

Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Bom dia senhora presidente, Conselheiro Cipriano, Luís, Rosa Egídia, doutor 

Stanley representando o Ministério Público de Contas, nossos substitutos, Milene, Daniel, 

Edvaldo, servidores da Casa. Eu quero fazer a saudação aos nossos prezados amigos, os 

vereadores do município de Mocajuba. Começando pelo vereador Estélio Guimarães, 

presidente da Câmara, me deu um mergulho no passado, porque ele é médico e o tempo que eu 

era professor na Universidade e naquelas matérias referentes a saneamento básico eu tive a 

honra de tê-lo na minha sala e hoje ele desempenha a presidência da Câmara. E é exatamente 

na escala democrática da constituição dos poderes o mais democrático de todos os poderes. Eu 

tive a honra também de ser vereador e posso dizer que foi um dos momentos na minha vida que 

eu me senti mais útil para a sociedade. Vereador é, como diria o ex-deputado Everaldo 

Martins, o assistente social de paletó e gravata, porque ele é o delegado, o médico, o 

engenheiro, o vereador se não tiver próximo da comunidade, com certeza, não é um bom 

vereador. Queria saudar a vereadora Concita, José Braga, Carlos Alberto, Aluízio Valente 

Vieira, Raimunda Mendes Dutra. Sejam bem-vindos. Encontram-se nesta Casa hoje dos cinco 

Conselheiros, quatro são ex-parlamentares, Luís Cunha foi deputado estadual, Cipriano foi 

vereador comigo, a Lourdes foi prefeita do município de Irituia e ex-deputada também, de 

maneira que em muitos momentos nós falamos a mesma linguagem e fazemos sempre votos 

para que o vereador seja, de fato, esta célula pujante da sociedade na representação popular, 

para transformar em projetos tudo aquilo que a sociedade e o povo pensam. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Bom dia presidente, 

gostaria de cumprimentar o doutor Stanley Botti, nosso lorde, o mais novo do Ministério 

Público, com grandes contribuições, grande competência. O nosso decano, Conselheiro Nelson 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1223

Chaves, Conselheiro Luís Cunha, Conselheira Rosa Egídia, cumprimento os Conselheiros 

substitutos, Milene Cunha, doutor Daniel, doutor Edvaldo, a secretaria, doutor Tuffi, Jorginho, 

Tarcísio e a Cláudia. Eu cumprimento com a permissão de Vossas Excelências e dos 

vereadores, aos internautas que estão assistindo a sessão, nós estamos ligados e abertos para o 

mundo através da internet, as sessões são transmitidas ao vivo para o mundo inteiro, nesse 

momento tem milhares de pessoas assistindo e para nós é uma alegria muito grande, uma 

satisfação. Insistimos, pedimos que os internautas estejam sempre ligados aos trabalhos, ao 

plenário do Tribunal para acompanhar, fazer o controle social através do julgamento das 

análises, prestação de contas e como estão sendo efetivamente aplicados os recursos públicos 

do estado do Pará, seja no próprio estado, seja nos municípios também. É com alegria que 

cumprimento os internautas. A exemplo do Conselheiro Nelson e de Vossa Excelência, 

presidente, é com alegria que eu pediria que o Jorge colocasse a cidade de Mocajuba no telão 

em homenagem aos nossos eminentes representantes do povo, vereadores. Eu cumprimento o 

presidente da Câmara, Estélio Marçal, vereadora Raimunda do Socorro Mendes, vereador 

Aluízio Valente, Carlos Alberto, José Braga, vereador Salomão Sacramento e a vereadora 

Concita Navegantes, sejam todos bem-vindos. Cumprimento a Vossas Excelências reafirmando 

o que o Conselheiro Nelson falou, ele não foi só professor do presidente Estélio, é professor até 

hoje, nos ensina, conversa, os conselhos que ele nos dá. Em todo canto tem alguém que sabe 

nos passar uma melhor orientação, um melhor caminho, às vezes a gente sem saber quer ir por 

um caminho e aí vem o mais experiente e diz olha, não vai por aí. Na minha avaliação, o 

Conselheiro Nelson Chaves faz aqui esse papel. Quando foi vereador, também foi presidente da 

Câmara Municipal de Belém; eu tive a honra de ser vereador de Belém, ainda bem novinho, e 

nós fizemos a Lei Orgânica do município, é a lei que está em vigor até hoje. Pode ter tido 

algumas alterações, mas é a nossa lei municipal maior, como se fosse a Constituição do 

município. Eu tive a alegria de fazer com o Conselheiro Nelson, junto com outros vereadores, 

esta lei maior do município. Eu fui presidente de algumas comissões temáticas na elaboração 

dessa lei e sei muito bem o papel do vereador. O vereador desses cargos eletivos talvez seja o 

mais importante, ele está na linha de frente, é quem recebe a primeira reclamação, o primeiro 

pedido. Às vezes os pedidos são totalmente fora do que determina o papel constitucional do 

vereador. São todos os tipos de solicitações, porque a comunidade, a sociedade precisa e às 
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vezes não encontra no estado, vai buscar no amigo vereador. Tem muitos vereadores que 

amanhecem com a frente da casa com uma fila de gente para tratar das mais variadas 

situações; o que nem é competência do vereador. Nesse momento, o vereador é psicólogo, 

advogado, até lida com briga de casais, passa a ser uma liderança de expressão. Isso é muito 

importante porque vive a cidade do seu dia a dia, a periferia, os problemas, desde o problema 

mais simples até o mais grave, o mais importante como questões de saneamento básico, 

abastecimento de água, atendimento regular de saúde. Então eu cumprimento os colegas 

vereadores. Aí estão algumas informações em homenagem ao município de Mocajuba, consta 

aqui que foi fundado em 1854, está na região nordeste paraense, a população aproxima-se de 

30 mil habitantes, fica aqui pertinho de Belém, 240 quilômetros da nossa cidade. O município é 

verdadeiramente um lugar muito bonito, eu faço esse registro aqui com muito carinho, sejam 

bem-vindos sempre. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente, para que a gente possa 

dar continuidade aos nossos trabalhos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, muito bom dia a Vossa Excelência, senhor 

procurador Stanley Botti, bom dia, Conselheiro Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Rosa Egídia, 

Conselheiros Substitutos Milene Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Souza, servidores do TCE e do 

Ministério Público. Eu pedi a palavra para cumprimentar os vereadores de Mocajuba aqui 

presentes. É um motivo de honra para todos nós, a gente sabe que o vereador exerce um papel 

muito grande na comunidade. É o vereador que o cidadão procura logo cedo, vai a sua casa, 

em busca da solução do seu problema. Eu conheço muito bem a vida de um vereador do 

interior e eu tenho muito respeito pelo trabalho de vocês. Ter a participação de um grupo 

grande de vereadores de um município tão importante do Pará como Mocajuba é muito 

gratificante para todos nós. É com alegria que registramos a presença dos Senhores, 

desejamos muita sorte no mandato e colocamos o Tribunal de Contas à disposição, porque 

aqui nós fiscalizamos o dinheiro público. A nossa competência no município é mínima, somente 

quando o governo do Estado do Pará repassa recursos ao município, na forma de convênios, 

ou a uma entidade do município. É nesse momento que o TCE atua no município. Fora isso, a 

competência é do TCM, vocês conhecem muito bem, e um não invade a competência do outro. 

Mas aquilo que é da nossa competência, a gente tem procurado fazer da melhor forma 

possível. E nos colocamos à disposição dos Senhores naquilo que pudermos auxiliar, porque o 
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papel do vereador é muito importante. O conhecimento técnico que a gente pode passar é 

muito importante para auxiliar o vereador a exercer o seu papel de fiscalização. Portanto, 

quero festejar a vinda de vocês ao TCE, aqui ao lado tem o memorial que a gente recomenda 

que uma autoridade de município tire um tempinho para olhar, que é o memorial Serzedello 

Corrêa, este paraense que foi o grande responsável pela implantação dos tribunais de contas 

em todo o Brasil e muita gente nem sabe da sua história. Ele é para nós um símbolo e, ainda 

hoje, uma fonte de inspiração. Ele levou em conta uma ideia de outro brasileiro ilustre, que é o 

Ruy Barbosa, que fundou os Tribunais de Contas, mas não teve condições de implantar. E 

quando Serzedello Corrêa estava ministro da Fazenda, implantou os tribunais de contas no 

Brasil justamente para fiscalizar a aplicação do dinheiro público, controlar aqueles que 

administram o dinheiro público e é o que fazemos hoje, exercer o controle externo em benefício 

da sociedade paraense. Sejam todos bem-vindos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia, senhora presidente, doutor 

Stanley, procurador de Contas, Senhores Conselheiros Nelson, Cipriano, Luís Cunha, Senhores 

Conselheiros substitutos presentes, Milene, Daniel e Edvaldo. Eu pedi a palavra apenas para 

completar a saudação que já foi muito bem feita pelos que me antecederam aos ilustres 

vereadores de Mocajuba que nos premiam com sua presença neste plenário. Muito bom dia 

Senhores Estélio Guimarães, Aluízio Vieira, Carlos Alberto Rodrigues, José Braga, Salomão 

Sacramento e senhoras Concita Navegantes e Raimunda Dutra. É um prazer conhecê-los, 

sejam sempre muito bem-vindos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Presidente, considerando a alegria de ter a presença do presidente da 

Câmara do município de Mocajuba, acompanhado de vereadores, e levando em conta a 

manifestação procedente do Conselheiro Luís Cunha quando fez um resumo da importância do 

nosso patrono do controle externo, que é Serzedello Corrêa, eu queria sugerir a Vossa 

Excelência, presidente, que ordenasse ao cerimonial para que Vossa Excelência, em nosso 

nome, juntamente com o Ministério Público de Contas, ofertasse um volume do livro Serzedello 

Corrêa ao presidente da Câmara, para ficar na sede do Poder Legislativo Municipal, na 

cidade de Mocajuba. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes lima de Oliveira: O pedido de Vossa Excelência foi deferido. Vamos passar para a 

pauta de julgamentos. Peço ao cerimonial que conceda o pedido do Conselheiro, acredito que 
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há a possibilidade até de conceder para todos que estão aqui, um para cada e um para permanecer 

na biblioteca da Câmara. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Excelente ideia de fazer essa contribuição, divulgar um pouco da história, entregar 

um exemplar a cada um dos vereadores e um exemplar para ficar na Câmara. Eu obviamente que 

aplaudo, muito boa a lembrança. Eu queria apenas convidar os vereadores para no próximo dia 19 

de setembro, o Tribunal vai realizar um encontro com todos os prefeitos do estado do Pará para 

tratar sobre a questão da Lei Kandir, que tem trazido grandes prejuízos para o estado. O município 

de Mocajuba tem um montante a receber significativo para um município. O Tribunal chama os 

prefeitos e agora estou convidando a Câmara Municipal de Mocajuba para conversar sobre 

recursos que têm direito a receber, não é para prestar contas, cobrar nada, ao contrário. É um 

direito do povo do Pará e o Tribunal vai mostrar aos prefeitos e aos vereadores, e à população de 

um modo geral, que vale a pena a gente lutar por essa questão, porque é um dinheiro que é do povo 

do Pará, do contribuinte. Dia 19 de setembro, vai ser encaminhado um convite oficial, mas já 

aproveito a oportunidade para convidas Vossas Excelências para estarmos numa reunião de 

trabalho, técnica, mostrar quais são os valores de cada município e como está efetivamente essa 

questão. Rapidamente, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação do estado e disse que 

o Congresso tinha que definir as formas e a liberação desse recurso e deu um prazo de 12 meses. 

Esse prazo acaba agora, 18 de agosto. Com certeza, o Congresso não vai deliberar sobre isso. E aí 

a decisão do Supremo é que se o Congresso não deliberar, caberá ao Tribunal de Contas da União, 

junto com os Tribunais Estaduais, encontrar solução para liberação desses recursos. Então é 

importante Vossas Excelências estarem informados com relação a isso e se unirem na causa para 

conseguir a liberação desses recursos. Dessa reunião do dia 19 de setembro nós vamos definir uma 

comissão para ir a Brasília, ao Tribunal de Contas da União, para tratar dessa questão. Senhores 

vereadores, o estado do Pará tem mais de R$ 34.000.000.000,00 (trinta e quatro bilhões de reais) 

para receber e os municípios do estado têm 8 bilhões e meio para receber, cada um com sua 

parcela. Nesse dia 19 será mostrado para cada município quanto cada um efetivamente tem para 

receber. Por exemplo, Belém tem quase R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para receber, 

Santarém R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) e aí será feita essa distribuição. Então eu 

convido Vossas Excelências para estarem aqui conosco numa manhã de trabalhos técnicos que 

vamos apresentar para os municípios. Inclusive estará participando com a gente a secretaria da 

Fazenda do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado, o MPC do Estado, vamos ter uma reunião 
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de trabalho que vai dar noção suficiente para que todos tenham conhecimento dessa demanda. 

Muitas vezes se chama para cobrar, para reivindicar, estamos chamando para mostrar que vocês 

têm direito a receber um valor significativo. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Após a sessão os vereadores vão se 

manter conosco e receberão o certificado de participação e os livros. Em seguida, Sua Excelência 

solicitou a retirada de pauta dos Processos nºs 2007/50399-0, 211/52997-6, 2007/53101-2, 

2009/52043-6; 2011/52933-1 2014/51273-2; 2014/51267-4 e 2017/52988-8 da relatoria do 

Excelentíssimo senhor Conselheiro André Teixeira Dias, em face de sua ausência, sendo de 

imediata interferência para que o senhor secretário-geral procedesse à continuidade da sessão, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2006/52886-1, que trata da Prestação de Contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves eu foi retirada da pauta de 

julgamentos a pedido do relator. Dando continuidade, foi anunciado o Processo nº 2010/52115-2, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Breu Branco, responsável Egon Kolling, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que, como da 

forma anterior, teve o pedido deferido pela presidência. Log após, foi anunciado o Processo nº 

2011/52660-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Tailândia, responsável Gilberto 

Miguel Sufredini, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. No cumprimento da disposições legais e regimentais foi ouvido o representante do 

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

das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária, em débito 

com o erário estadual, entre seu responsável e ao senhor João Bosco Lobo, as empresas e seus 

sócios E.J.T.F Terraplenagem e Tailândia Pré-Moldados (N.T.CAVALCANTE), além das multas 

regimentais e por fim que os responsáveis deverão ser inabilitados para o exercício do cargo em 

comissão ou função de confiança na administração estadual, pelo prazo de até cinco anos e 

proibidos de contratar com o Poder Público Estadual ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, bem como deverão ser inscritos no cadastro de inadimplentes 

do TCE/PA. A presidência informou que os responsáveis supracitados, embora regularmente 
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notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou 

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

proferiu voto para julgar as contas regulares, aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela intempestividade, e, 

ainda, aplicar ao senhor João Bosco Lobo a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um 

reais e cinquenta e nove centavos), pelo não encaminhamento de relatórios a que está obrigado. 

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

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

detença, foi anunciado o Processo nº 2017/52959-3, que cuida do Pedido de Rescisão formalizado 

por Josefa Marcolino da Silva, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

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

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

opinou pelo não conhecimento do Pedido de Rescisão e, caso seja outro o entendimento, no mérito 

pelo não provimento, mantendo-se todos os termos da decisão consubstanciada no Acórdão nº 

56.646 de 18/04/2017, por fim, remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para 

que promova as providências que entender necessárias. A presidência informou que o peticionante 

supra, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manietando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer o recurso de rescisão e negar-lhe provimento, 

mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. 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. Nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito das matérias administrativas: 

Senhores Conselheiros, em atendimento ao parágrafo terceiro do artigo quinto da resolução de 

número 18.942 que dispõe sobre a concessão da medalha Serzedello Corrêa, informo que ao final 

desta sessão serão distribuídos através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências os 

relatórios decorrentes das propostas de outorga da medalha aos membros do Ministério Público de 

Contas, onde esta presidência teve a honra, uma vez que a proposta foi subscrita por todos os 

membros deste colegiado. Será também distribuído o relatório da lavra do eminente Conselheiro 
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Cipriano Sabino acerca da proposta de outorga da condecoração ao excelentíssimo senhor 

Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro, do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, ex-presidente do IRB, formulada pelo decano Conselheiro Nelson Chaves. De acordo com 

o rito processual, após a distribuição, a secretaria-geral incluirá as referidas propostas para serem 

deliberadas por este colegiado na terceira sessão ordinária seguinte, o que, desde já, se fixa para a 

sessão do próximo dia 23, se o colegiado concordar, porque no dia 23 não teremos a presença da 

Conselheira Rosa Egídia e Odilon Teixeira. Antes de encerrar, gostaria de justificar a ausência do 

Conselheiro Odilon Teixeira por motivos de força maior. Eu questiono ao plenário se podemos 

transferir do dia 23 para outra data, por conta da ausência dos dois eminentes Conselheiros, que 

estarão no estado de Alagoas no Encontro Nacional de Ouvidorias e Corregedorias do Brasil. Eu 

pergunto se o plenário tem alguma sugestão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa questão distribuição, na minha avaliação, já foi 

distribuída, já existe o parecer. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O relatório já foi relatado, já procedemos a relatoria, estamos 

encaminhando os relatórios para sejam examinados por Vossas Excelências, assim como foi 

deferido pelo colegiado, para que a presidência pudesse proceder a relatoria. Estamos 

encaminhando o relatório para que três sessões após. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Minha observação era que uma vez que já existe 

consenso entre os colegas, não sei se era possível adiantar essa matéria. Mas me quedo à decisão 

da maioria, não vejo dificuldade nenhuma de votarmos essa questão. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É o rito, 

Conselheiro. Nós temos a ausência de dois Conselheiros. Podemos transferir para o dia 28 de 

agosto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na 

mesma direção que o Conselheiro Cipriano, não partiria de nós a modificação de um artigo do 

regimento que pudesse causar algum tipo de embaraço no trâmite processual. Nessas duas 

matérias que estão sendo colocadas por Vossa Excelência, respeitando a ausência do Conselheiro 

André e Odilon, mas tanto a parte que se refere aos eminentes procuradores do MPC, quanto a 

proposta do Conselheiro Sebastião Helvecio, houve já uma atitude consensual na proposição, de 

maneira que sem querer ferir o rito estabelecido no nosso regimento, dada a condição que ambas 

as matérias foram unanimemente conduzidas, se houver a possibilidade de acelerar o trâmite 

processual, é interessante. Se não tiver a possibilidade de encaixar, apenas mostrar que elas foram 
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combinadas a unanimidade, ambas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O Plenário é soberano. Gostaria de questionar os 

Conselheiros. Luís Cunha, Rosa Egídia. Já houve o relatório, o rito é para que os Conselheiros 

possam, se assim quiserem fazer, acrescentar algo no relatório. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Já que todos estão de acordo desde o 

dia da proposta, eu acompanho a proposta do doutor Nelson. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou colocar primeiro em 

votação a proposta da medalha Serzedelo Correa a suas excelências os Senhores membros 

procuradores do Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aqui caberia um comentário, mas eu não vou fazê-lo, porque 

no momento da apresentação da proposta todos nós falamos sobre os nossos procuradores do 

Ministério Público, razão pela qual eles estavam sendo homenageados. Resta-me agora apenas 

ratificar o meu posicionamento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo as matérias consubstanciadas nas Resoluções nºs 19.025 a 19.031, desta data. Manifestação 

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

votar a segunda condecoração de medalha Serzedello Corrêa ao excelentíssimo senhor Sebastião 

Helvécio, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ex-presidente do Instituto Rui 

Barbosa, formulada pelo Conselheiro Nelson Chaves e relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada 

na Resolução nºs 19.032, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhora presidente, quero tratar de dois assuntos. Eu queria 

informar ao plenário, pedir a colaboração de todos, se não houver nenhuma objeção, já 

disponibilizar o informativo de jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A 

comissão permanente de sistematização e consolidação de jurisprudência, que tem as suas 

atribuições estipuladas na resolução 18.727/2015, apresenta atualmente a seguinte composição, 

antes de mim era o Conselheiro Nelson o coordenador, hoje estou como coordenador. Me 

acompanhando na coordenação está o Conselheiro Julival, temos como membros o doutor José 

Tuffi, que contribui de forma extraordinária, Elias Antônio Albuquerque Chamma, José Arlindo 

Siqueira, Marcus Dias Paredes e Décio da Silva Araújo. São os membros da comissão que hoje 

tenho a alegria de apresentar ao plenário o informativo de jurisprudência. Como coordenador da 

comissão de sistematização e consolidação de jurisprudência encaminho a Vossas Excelências o 
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material contendo o 4º informativo de jurisprudência, contemplando uma seleção de 35 decisões 

enunciadas pelo pleno do Tribunal no período de janeiro a junho de 2018. Confio e solicito a Vossa 

Excelência que determine as medidas necessárias para divulgar a publicação desse material no 

portal do Tribunal e colocar à disposição da sociedade, principalmente dos jurisdicionados. Aqui 

nós temos acórdãos da lavra de todos os Conselheiros, inclusive os substitutos, e aqui está a 

uniformização. Eu aproveito a oportunidade para agradecer imensamente o empenho do 

Conselheiro substituto doutor Julival, do doutor Elias, José, Marcos, Décio e do secretário José 

Tuffi, todos contribuem de forma extraordinária. Eu faço esse agradecimento e coloco à disposição 

de Vossa Excelência, presidente. Pediria ao secretário que passasse a presidência e atender a 

nossa solicitação da devida divulgação, encaminhar ao Ministério Público de Contas, aos 

jurisdicionados, a sociedade, com o objetivo de dar a nossa contribuição. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sobre essa 

matéria, nós agradecemos a Vossa Excelência pelo trabalho, por toda a preocupação. Solicito a 

secretaria para que encaminhe essa documentação a secretaria de informação para dar ampla 

divulgação do documento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Vossa Excelência criou uma comissão de estudos da Lei Kandir, presidente, aqui 

no Tribunal e eu tive a responsabilidade dada pelos colegas, inclusive todos me apoiam, e nós 

fizemos diversos trabalhos aqui no Pará e fora do Pará, Minas Gerais, Brasília, TCU, reunião com 

o IRB, com todos os tribunais de contas e nós fizemos um primeiro trabalho, o relatório técnico 

sobre a Lei Kandir. E agora nós estamos fazendo a atualização desse trabalho, que deve estar 

concluído até o final do mês. Mas eu queria entregar, com a permissão de Vossas Excelências, um 

exemplar para o presidente da Câmara de Mocajuba, que é o estudo que está valendo até agora, 

mas o presidente vai receber um atualizado a partir do mês de agosto, aí nós vamos entregar a 

todos os vereadores. Mas pelo menos para ter uma noção hoje como está a situação. Até o final do 

mês nós vamos estar com os dados atualizados, informando o valor mais próximo da realidade. 

Queria pedir a Vossa Excelência, presidente, no momento da entrega que o Conselheiro Nelson 

propôs, também entregarmos ao presidente da Câmara o relatório técnico sobre os prejuízos 

causados pela Lei Kandir, não só ao estado do Pará, como a todos os estados da federação 

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

de Oliveira: Obrigada Conselheiro Cipriano, nós vamos fazer a entrega do livro do Serzedello 

Corrêa, o certificado da participação deles aqui nessa sessão e Vossa Excelência pode entregar. 
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Esta presidência comunica que já recebemos nessa casa mais uma leva de servidores concursados 

que em breve estarão participando nesse plenário para que façamos a apresentação deles aos 

Excelentíssimos Conselheiros, ao Ministério Público. Eles já deram início ao processo de 

ambientação nessa corte de contas na semana passada e em breve estarão aqui. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só um pequeno lembrete. Já 

abordamos aqui nesse plenário os problemas que esse país passa, mas é mais uma curiosidade que 

interessa a secretaria de controle externo. Os jornais de hoje registram que o sistema 

previdenciário brasileiro é fraudado enormemente em relação àquelas aposentadorias decorrentes 

de invalidez. Eu já disse aqui mais uma vez, a gente vê a pessoa convalida pela questão da doença, 

alguns fazem dela até propaganda, vão e se aposentam pela fraude, que é fraude contra o país 

todo. Aqui se ouve que nos estados há verdadeiros rios caudalosos, feitos pela esperteza dos 

pilantras, daqueles que vivem tramando contra o poder público e o interesse da sociedade. Eu 

queria ver se dentro das nossas possibilidades como instituição que zela pelas contas públicas em 

todos os níveis, se teríamos uma ação feita Secex para saber se o estado do Pará tem feito esse 

controle rotineiro. Porque pela notícia veiculada na imprensa nacional, ao longo do tempo, a 

fraude é monumental, de maneira que o estado do Pará não pode fazer o levantamento do que 

acontece se, de fato, há um policiamento para que o desonesto não seja consagrado. Porque a 

gente vê em todos os aspectos, inclusive na própria segurança pública, exércitos se formam 

utilizando armamentos contra o patrimônio público. Acho que é uma tarefa nossa também de 

controle, é uma determinação para que a Secex possa, dentro das suas atribuições, dialogar, ficar 

informados suficientemente. Como esse caso se alastra no Brasil inteiro, as consequências têm sido 

graves do ponto de vista financeiro para a previdência, era interessante que nós tivéssemos esse 

levantamento, para saber que providências tomar. Ou será que a previdência do estado do Pará 

não tem fraude? Seria uma coisa para ser comemorada, mas acho que vamos encontrar grandes 

gatos por aí. É uma providência inadiável a ser tomada, para que a gente esteja em sintonia com 

aquilo que está se fazendo no Brasil como um todo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência solicita no sentido de 

aposentadoria e pensões? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: O Jornal Hoje é caudaloso a respeito disso, as televisões vêm falando 

seguidamente nesse assunto, e acho que nós devemos estar bem informados a respeito de que 

atuação o sistema no estado do Pará está fazendo, se de fato esses acontecimentos 
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desassossegando o país e a vida de milhares de aposentados acontece. Porque hoje uma dúvida que 

temos é se a previdência suportará a carga que tem, ainda mais ela sendo drenada de uma forma 

absolutamente condenável. Então como esses rumores são repetidamente noticiados, precisamos 

saber qual o tipo, todo o sistema tem que ter o seu aperfeiçoamento, e claro que se acontecesse no 

Brasil inteiro, provavelmente nas previdências específicas dos estados e dos municípios, era 

interessante ter esses dados, para pelo menos a gente saber o que é que está se fazendo nesse 

sentido, o que não está fazendo e quais são os resultados obtidos. Ou se o noticiário do jornal é 

totalmente equivocado, o que eu não acredito. Apenas alerto a Secex, na medida da sua 

competência, para procurar saber em que sintonia estamos nesse assunto aqui. Manifestação da 

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

presidência solicita a secretaria para que possamos formatar o pedido do Conselheiro Nelson 

Chaves e dar encaminhamento. Ministério Público gostaria de se manifestar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti Fernandes: Senhora presidente, agradeço a 

palavra. Primeiro gostaria de reiterar a gratidão, em nome de todos os colegas do MPC a 

indicação e aprovação dos nossos nomes pela concessão da medalha Serzedello Corrêa e 

reafirmar nosso compromisso em continuar contribuindo com o Tribunal de Contas, com o controle 

externo e também com o estado do Pará através da nossa atuação no Ministério Público. Em 

segundo lugar, cumprimentar e parabenizar o Conselheiro Cipriano e ao Conselheiro substituto 

Julival Rocha, assim como a todos os integrantes da equipe, que contribuíram com a feitura do 

informativo de jurisprudência, ainda na diretriz assinalada pelo código de Processo Civil de 

uniformização no entendimento dos Tribunais. Por último, mas não menos importante, a pedido da 

nossa procuradora-geral, doutora Silaine Vendramin, gostaria de divulgar e convidar Vossa 

Excelência e suas excelências os Conselheiros, Conselheiros substitutos e os valorosos servidores 

deste Tribunal para um seminário que será organizado pelo Ministério Público do Estado, o 

Federal e o Ministério Público de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas dos 

Municípios – é o seminário MP Unido pela Educação, promovendo cidadania. Vai ser realizado na 

próxima segunda, dia 20 de agosto, a partir das 8h30min no auditório Natanael Farias Leitão que 

é no Ministério Público do Estado. Como diz o título, terá como objeto a educação, promover 

cidadania. Nós traremos duas palestrantes: a nossa colega do MPC de São Paulo, que é muito 

atuante na causa, a procuradora Hélida Graziane; e também a doutora Andressa Pelanda, que é 

coordenadora de políticas educacionais da campanha nacional pelo direito a educação. As 
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inscrições são gratuitas, podem ser feitas através do site do Ministério Público do Estado e nós 

convidamos Vossas Excelências para prestigiarem este evento. É dia 20/08, segunda-feira, a partir 

de 8h30min no auditório do Ministério Público do Estado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada doutor Stanley. Também essa 

presidência gostaria de pedir, nós tivemos uma reunião do colegiado e determinamos a data que 

teremos uma palestra para os Conselheiros, Conselheiros substitutos e os procuradores do MP no 

dia 27 pela manhã. Estamos formatando o convite, apenas anunciando para que nós possamos 

participar desse evento que é de grande importância, também uma palestrante de renome no Brasil, 

que estará nos brindando nessa manhã do dia 27 de agosto, uma segunda-feira, estaremos 

enviando os convites a todos os Conselheiros, Conselheiros substitutos e procuradores. Nada mais 

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

horas e quarenta e três minutos (10h43min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 14 de agosto de 2018. 
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