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Nº 5.584 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de setembro 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, 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 e Edvaldo 

Fernandes de 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. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 6 (seis) de setembro de 2018, 

na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo 

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

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Declaro-me impedido por força regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Aprovo-a.  Em seguida a Presidência declarou a existência de expediente 

subscrito pelo Senhor Paulo Guimarães, tendo o senhor secretário proferido a leitura do referido 

documento, conforme a seguir: Excelentíssima Senhora Presidente do TCE/PA, honrados em 

cumprimenta-la, vimos em seu nome e em nome do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 
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idealizador do projeto, parabenizar a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

(TCE/PA), referente ao lançamento do I Concurso Estadual de Redação Prêmio Auditor 

Armando Dias Mendes como tema: “O Tribunal de Contas e o Controle Social”. Além da 

ênfase ao controle social e à participação dos jovens autores, enquanto cidadãos fiscalizadores 

da gestão pública, destacamos a homenagem prestada pelo prêmio a um ex-Auditor 

(Conselheiro Substituto) de Contas do Estado do Pará, o que se mostra bastante oportuno, 

especialmente por se comemorar em 2018, o calendário de criação do cargo. Tendo a 

ATRICON e a AUDICON a firme disposição de trabalhar pelo aprimoramento do controle 

externo, elogiamos a importante iniciativa que enaltece a atuação dos Tribunais de Contas, ao 

passo que homenageia o cargo de substituto, honrando todos os Ministros Substitutos e 

Conselheiros Substitutos do Brasil, profissionais altamente qualificados, dedicados e 

competentes que, ao lado dos Ministros e Conselheiros titulares, atuam na jurisdição do 

controle externo. Atenciosamente, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, Conselheiro do TCE/PB e 

Presidente da ATRICON; Marcos Bemquerer Costa, Ministro Substituto do TCU e Presidente 

da AUDICON. Terminada a leitura, a presidência solicitou ao plenário autorização para 

inversão da pauta, referência esta aos processos de números 6, 7, 8, 15, 12, 5, 16, 19 e 9, 

levando em conta a solicitação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano sabino de 

Oliveira Junior, bem como a presença dos jurisdicionados em plenário, pelo que obteve a 

imediata aquiescência dos demais membros da Corte. No seguimento da sessão, foi então, 

anunciada pauta de julgamentos, chamando à ordem o Processo nº 2015/51072-1, que trata da 

Tomada de Contas instaurada no Centro Comunitário de Prevenção e Recuperação de 

Dependentes Químicos Nova Vida, responsável Maria Regina Cardoso Nery, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

que solicitou a retirada deste processo da pauta de julgamentos, o que obteve o imediato 

atendimento. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2017/50682-7, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Aveiro, responsável Olinaldo Barbosa da Silva, 

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

Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das 
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multas regimentais ao seu responsável e pela aplicação da sanção de inabilitação para o 

exercício do cargo em comissão ou função de confiança na Administração Estadual pelo prazo 

de cinco anos e, ainda, que seja decretada a indisponibilidade de bens do responsável em 

quantia suficiente para assegurar o ressarcimento do dano causado ao erário, considerando a 

absoluta e cabal omissão no dever de prestar contas e por fim remessa dos autos ao Ministério 

Público do Estado para adoção das medidas cabíveis. A presidência tornou público que embora 

regularmente notificado, o responsável supra não esteve presente e nem se fez representar à 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarar seu 

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$53.630,00 (cinquenta e 

três mil e seiscentos e trinta reais), aplicar ao seu responsável as multa de (10%) dez por cento 

sobre o débito e de R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de 

contas e por fim determinar, após o trânsito em julgado da decisão o encaminhamento dos autos 

ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. 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 2017/52493-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Curralinho, sendo responsáveis José Leonaldo dos Santos Arruda e Maria Alda Aires Costa, 

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

Oliveira Junior. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o 

imediato deferimento. No seguimento, foi anunciado o Processo nº 2018/51000-3, que tratam 

dos Embargos de Declaração opostos pela Associação dos Procuradores Autárquicos e 

Fundacionais do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração para 

o fim de suprir a omissão apontada e declarar que os cargos de chefia das procuradorias 

autárquicas e fundacionais só são suscetíveis de ocupação por membros efetivos da carreira. 

Presente em plenário, o senhor Benilson Costa, representante da Associação supracitada, 

produziu defesa, conforme assegura o direito constitucional da ampla defesa: Bom dia, 
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eminente conselheira Lourdes Lima; Excelentíssimos conselheiros integrantes dessa egrégia 

corte. O acórdão embargado abordou belissimamente a matéria. Acolheu uma representação 

do Ministério Público de Contas e disse sucintamente que a carreira de procurador autárquico 

e fundacional do estado do Pará como carreira de estado, e não de governo, não pode ser 

ocupada por pessoas estranhas à carreira, ou seja: por não concursados e por DAS. Muito 

bem, o acórdão é belissimamente lavrado, contudo, ao nosso ver, constou uma pequena 

omissão. Esta omissão já foi muito bem ventilada pela eminente representante do Ministério 

Público de Contas nessa oportunidade. Diz respeito exatamente da impossibilidade não só de 

procurador temporário, mas também de DAS ocupado por pessoas que não ocupem a carreira. 

Ou seja, nas autarquias e fundações do estado do Pará – aproximadamente 26 autarquias e 

fundações – existem algumas possibilidades no regimento interno de que a chefia da 

procuradoria local seja ocupada por integrante que não faz parte da carreira. E é neste ponto 

que, apesar de ter sido muito discuto no relatório, não constou na ementa e acórdão. A nossa 

posição é para esclarecimento desse ponto e, se for o caso, de aplicação de efeito infringente 

para que acórdão, além de falar de procurador temporário, também mencione expressamente a 

impossibilidade de ocupação das chefias das procuradorias locais por pessoas que não 

integrem a carreira. Ou seja, por não concursados e não efetivos. O nosso ponto basicamente é 

esse. O segundo ponto que foi abordado no embargo de declaração, eu peço até escusas à 

Vossas Excelências porque realmente a gente adere à manifestação ministerial na questão da 

devolução dos valores. Isso não se aplica. O servidor nomeado, ilegalmente ou não, ele 

trabalhou e exerceu suas atividades, então ele recebe os vencimentos perfeitamente. Quanto a 

esse ponto especificamente, a associação aqui representada por este diretor pede desistência 

do recurso. Nessa parte apenas. Quanto à outra parte, ratifica a não possibilidade das chefias 

e das procuradorias serem ocupadas por gente de fora da carreira. No mais, uma última 

notícia para Vossas Excelências e informar que esta Corte caminha na mesma linha do 

judiciário. Semana passada o Poder Judiciário, através da Quinta Vara da Fazenda Pública, 

deferiu tutela de urgência em favor da associação exatamente nos mesmos moldes que essa 

Corte já havia julgado em abril, ou seja, pela impossibilidade de ocupantes temporários e 

gente de fora da carreira nas chefias das procuradorias. Se Vossas Excelências quiserem eu 

posso fornecer o número dos processos que podem subsidiá-los em eventuais novos processos. 
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Muito obrigado, bom julgamento. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para conhecer dos Embargos de Declaração e no mérito dar provimento parcial, suprindo a 

omissão para expedir recomendações à FAPESPA. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Logo após foi 

anunciado o Processo nº 2017/50234-9, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e, no mérito pelo provimento parcial 

do presente recurso, mantendo-se o Acórdão nº 56.230/2016, quanto à irregularidade das contas 

do recorrente e aplicação da multa no valor de R$5.847,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta e 

sete reais), reformando, contudo, o valor a ser recolhido aos cofres públicos no montante de 

R$9.589,65 (nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). A 

presidência tornou público que embora regularmente notificado, o recorrente supracitado não 

esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa.  Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para conhecer do recurso e, no mérito dar-lhe 

provimento parcial, manter a irregularidade das contas, contudo modificando o valor a ser 

devolvido pelo responsável ao erário na importância de R$9.589,65 (nove mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), modificar sobre a glosa, fixando-a em 10% 

sobre o novo valor devidamente atualizado, mantendo-se os demais termos do Acórdão nº 

56.230/16. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

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

relator. Em seguida, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2013/53541-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental "Augusto Montenegro", responsável Antonio Sérgio Cunha Freire, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 
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Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas sem devolução de valores e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável e por fim determinações à Seduc. Presente em plenário, o senhor Antonio Sérgio 

Cunha Freire produziu manifestação, conforme assegura o amplo direito constitucional da 

ampla defesa: Bom dia, Excelentíssima presidente Lourdes Lima; senhores conselheiros desta 

Casa. Na ocasião eu estava representando o conselho escolar, ocupava o cargo de 

coordenador de conselho escolar na Escola Estadual Augusto Montenegro, e o conselho 

escolar é uma conquista principalmente da categoria de professores que, desde a década de 80, 

vem se mobilizando para poder constituir uma pessoa jurídica a fim de que possa conseguir os 

devidos recursos – tanto estaduais como federais – para poder movimentar as escolas nas suas 

principais necessidades. Principalmente naquilo que gira em torno da necessidade do aluno. 

Então, o conselho escolar é uma ferramenta fundamental no que diz respeito à aquisição de 

verbas federais. O FDE é o canal de conversa com os conselhos estaduais uma vez constituídos 

para que ele possa fazer a devida execução das verbas, seja para implementação de programas 

pedagógicos, reformas e também poder implementar atividades alheias e de cunho cultural 

para os alunos. Essa atividade voluntária do conselho escolar é formada por uma comunidade 

do entorno da escola onde a responsabilidade principal recai sobre professores e funcionários. 

A SEDUC entende que essa responsabilidade tem que ser somada às suas atividades laborais. 

Então, ou o professor ou o diretor que assume a função acabam trazendo sobre si uma carga 

de trabalho bastante volumosa. E para este ano de 2013, objeto desse julgamento 449/2018, 

nós tivemos na escola a implementação de quatro programas: três de recursos federais e esse 

que está em julgamento, de recurso estadual – o programa Escola de Portas Abertas. Então, 

por orientação da Secretaria de Educação aquilo que está sendo contestado com relação, por 

exemplo, os recibos, foi o objeto que nos foi repassado para que pudéssemos registrar os 

devidos pagamentos. Então, o objeto é de natureza da própria secretaria. Por ocasião então 

devidos aos pagamentos nós tivemos que abrir uma conta no Banco do Estado do Pará. 

Inicialmente fizemos o pagamento nominalmente, um cheque para cada pessoa que foi 

beneficiária. O banco postergou a entrega de alguns talões de cheque e aí foi necessário que 

nós pudéssemos, por orientação até mesmo da gerência do banco, fazer o somatório de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1413

beneficiários em mais de uma folha de talão de cheque. Evidentemente tanto pelo banco quanto 

pelo conselho e pela Secretaria de Educação é sabido que essa não é a prática comum. No 

entanto, para viabilizar os pagamentos, essa foi a orientação dada pela gerência do banco.  

Bem, de posse dessas informações, a minha solicitação é pela desconsideração das multas 

cabíveis ao conselho escolar na figura da coordenação uma vez que não houve dolo na 

aplicação do programa. O programa, dentro daquilo que foi repassado, foi integralizado e 

aplicado a contento e a Secretaria de Educação, dentro da sua parte pedagógica, se sentiu 

satisfeita na aplicação do programa tal qual foi acordado. Obrigado. Pausa. A matéria foi para 

discussão. Pausa. Como não houve, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de valores, aplicando ao responsável a 

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

irregularidade apontada e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos) pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a 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 André Teixeira Dias. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2018/50437-2, que trata dos Embargos de Declaração opostos por 

Ivanise Coelho Gasparim, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que ao 

solicitar a retirada deste processo da pauta, obteve o imediato deferimento. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2017/50118-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Roberto 

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

Teixeira Chaves, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em 

sessão ordinária de 13/03/2018 que ao relatar o voto-vista promoveu manifestação no sentido 

de divergir da decisão do eminente Conselheiro Relator e votar pelo deferimento do registro e 

propor ao Plenário a formação de entendimento único para reconhecer o direito de 

aposentadoria ao servidor ocupante de cargo efetivo, não temporário nem exclusivamente 

comissionado, pertencente ao regime próprio de previdência, que cumpra os requisitos do 

art.40,§1º da CF/88, não constituindo causa impeditiva a falta de aprovação em concurso 

público. A matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu não quero discutir. Eu quero antecipar aqui que, 

ouvindo atentamente o voto vista de Sua Excelência o conselheiro Luís Cunha, eu tenho 

algumas dúvidas relacionadas à aplicabilidade de alguns institutos aqui falados. Eu já quero 

dizer aos colegas que pretendo estudar melhor o assunto e vou pedir vistas dos autos. Em 

seguida foi consultado o Relator, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Ratifico o voto anteriormente proferido.  Suas Excelências os Conselheiros Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior e André Teixeira Dias, em suas manifestações, consideraram a intenção do 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira de vista dos autos e resolveram aguardar o pronunciamento deste 

para firmar seus entendimentos acerca da matéria. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Peço vista dos autos. Após o deferimento do pedido, registrou-se, em 

definitivo, a saída do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2017/52988-8, que faz referência sobre o Pedido de Rescisão 

formulado por Josefa Marcolino da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se o impedimento da Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse processo. Cumprindo dispositivo regimental, 

foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela não admissibilidade do pedido e, no 

mérito, por sua improcedência para que as contas sejam mantidas como irregulares, com a 

devolução do valor conveniado e manter as multas regimentais aplicadas, haja vista a 

impossibilidade de fixação do nexo de causalidade, Presente em plenário, o senhor José 

Augusto Pinto, representando o peticionante, apresentou manifestação, conforme assegura o 

direito à ampla defesa: Excelentíssima senhora conselheira presidente, muito bom dia. Demais 

conselheiros, bom dia. Representante do Ministério Público, bom dia. Secretário e demais aqui 

presentes. Conselheiro relator André, esta defesa vem representar minha patrona numa forma 

de apelo. Na realidade, neste convênio aqui, conselheiro Nelson, eu estou atuando como 

contador – porque eu também sou contador, e agora estou me dando a oportunidade de me 

formar também em medicina, porque eu digo que tem três áreas que o povo precisa. Ele 

precisa de um advogado, de um contador e de um médico. Representante do Ministério 

Público, muito dó dessa senhora, Josefa Marcolino. Se um dia o Ministério Público, Vossa 

Excelência oportunizar para ela vir, a senhora vai se solidarizar com ela. Porque aqui está se 
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tratando de um serviço totalmente gratuito. Conselheiro Luís Cunha, eu pergunto aqui para 

Vossa Excelência: quem nunca ordenou alguma despesa no passado, ou que ordena até hoje? 

Aqui bate muito forte uma resolução do TCU que fala, conselheiro Julival, sobre a 

obrigatoriedade do extrato. Eu, particularmente, concordo. Acho que o extrato, conselheiro 

Odilon, traz muita lucidez à forma de você transferir, à forma de você pagar. Mas nós estamos 

falando aqui, conselheiro André, de um convênio do ano de 2011. Ela tem um outro convênio 

que é do ano de 2010 que é a mesma situação. E eu vou elucidar aqui algumas coisas, mas o 

maior apelo, conselheiro, é que o BANPARÁ, para dar esse convênio ele diz que o mínimo para 

dar o extrato é de 60 a 90 dias. Para quem é ordenador aqui, para quem já foi ordenador, para 

quem aqui já exerceu o cargo de ordenação e hoje está fora, sabe que muitas das vezes têm que 

fazer um pedido judicial para poder conceder esses extratos. Esta autarquia aqui tem poder de 

solicitar ao banco do estado, ao BANPARÁ o extrato. Ela tem esse poder. Ela tem um poder 

maior, que eu não consigo ter, quiçá, a minha patrona dona Josefa Marcolino. Uma vez que 

estão todas reunidas aí as notas fiscais, o plano de trabalho, a publicação, as propostas – estão 

as três propostas aí; fala que só tem duas, mas estão as três. Trata-se de um convênio no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conselheiro. Esse convênio não era nesse montante, 

conselheiro Julival. Esse convênio seria de um montante maior, até porque ele está falando de 

um cursinho pré-vestibular. Ele está falando de aquisição de material; está falando de uma 

quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) para prover, para que essas pessoas viessem ao 

ingresso da universidade. Mas o senhor sabe, muitos aqui já foram parlamentares; muitos aqui 

colocam emendas num certo valor e depois elas são cortadas. E aí já foi feito um plano de 

trabalho lá atrás, naquele montante, conselheira Milene. Isso dando muita dificuldade ao 

desenrolar. E essa senhora - dona Josefa Marcolino – chegou até mim chorando. E eu posso 

trazer ela aqui se Vossas Excelências quiserem e poderão comprovar. Trata-se de uma senhora 

totalmente idônea chorando. E ela disse que ela era refém, porque ela não sabia como resolver 

aquilo. Nós nos dirigimos à casa do colega antigo contador, que não é de bom tom revelar o 

nome até pela falta de ética, e que esse nem a recebeu. Ele mandou recado e disse: “tudo o que 

é dela está numa caixa”, você já imaginou? Tudo o que é teu está numa caixa. A tua vida, o teu 

nome. Porque a situação aqui não é a questão do montante em si, R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). É o nome. É a reputação de uma pessoa como a dona Josefa Marcolino, que é uma 
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pequenina comerciante. Ela tem um pontinho, um esposo doente lá em Benevides. Ela tem 

residência fixa, o plano de trabalho foi feito na aplicabilidade. Faço uma observação, que eu 

gostaria também muito de ir lá nessa empresa São Mateus, porque eu acho isso? No meu 

entender, quando eles colocaram, houve um equívoco no valor do pincel. Que eles colocam que 

cada pincel é R$ 118,00 (cento e dezoito reais). Eu acho que a caixa com 16 pinceis é que 

custava R$ 118,00 (cento e dezoito reais). Acho que foi só uma colocação. E isso eu vou até, 

depois, atrás dessa empresa; procurar localizar se não for oportunizado aqui mais uma chance 

a ela pelas outras vias. Mas o que eu queria, conselheiro André, é que o senhor desse uma 

oportunidade, vocês, conselheiros, para que o BANPARÁ mandasse esse extrato. Porque as 

outras documentações todas estão aí: estão os recibos, estão as notas fiscais originais, as 

propostas, então vem essa situação da carta convite de menor preço. Nós estamos falando do 

valor de um convênio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Quem aqui é empresário? Quem aqui 

já foi gestor? Quando você fala de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o empresário faz o que? 

Descarta, diz: “isso é muito pouco. Só de imposto eu vou pagar muito mais”. Aí você diz assim 

mesmo: “e quem lhe garante que ela não comprou essas notas?”. Ela ia gastar quase R$ 

6.000,00 (seis mil reais), botando por um imposto baixo, a 27%, só para comprar essas notas.  

Então seria uma coisa mais inviável ainda. E ela não tem essa capacidade para esse tipo de 

pensamento. Porque convivo com a dona Josefa há uns três anos, venho lutando, pedindo, eu 

estive no BANPARÁ, conselheiro. A resposta do BANPARÁ é essa. Conselheiro Luís Cunha, a 

resposta do BANPARÁ é que de 60 a 90 dias e é uma humanamente impossível. E Vossas 

Excelências tem que ver que começou a ser adotada há pouco tempo a comprovação do estrato 

bancário nesta Corte. Eu concordo. Eu estou de pleno acordo: acho, sim, que o extrato 

bancário põe, conselheiro Julival, lucidez em muita coisa. Porque a situação que o país vive 

hoje, o país vive hoje numa decadência muito grande por conta de gestores que não honram. 

Eu, hoje em dia faço a contabilidade de umas duas prefeituras na qual eu digo para o prefeito: 

“seja seu pai, não pague R$1 (um real). Diga para ele abrir uma conta e deposite na conta 

dele. Faça de uma forma correta. Seja sua mãe, se você for tirar do dinheiro público”, ela 

prestou serviço, doutora representante do Ministério Público, “não pague. Transfira.”. Mas 

vocês sabem, quem já foi gestor aqui, quem já foi ordenador sabe que outrora fazia-se um 

único cheque, sacava e fazia os pagamentos. Esse é o apelo que tenho para fazer, conselheiro 
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André e conselheiros. Obrigado pela oportunidade. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de conhecer do pedido, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o 

acórdão vergastado. 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. Dando sequência, foi anunciado o Processo nº 2007/50396-8, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Itupiranga, responsável Adécimo Gomes dos Santos, 

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

solicitar que este processo fosse retirado da pauta supra, Sua Excelência obteve o pronto 

atendimento. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2012/51560-5, que trata da Tomada de 

Contas de Exercício ou Gestão instaurada na Companhia de Saneamento do Pará, responsáveis 

Sérgio Rodrigues de La Roque e Antonio Rodrigues da Silva Braga, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que obteve a aquiescência da 

presidência ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos. Na mesma senda, foi 

anunciado o Processo nº 2013/50494-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada 

de Curralinho, responsável Edinaldo Brito de Souza, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e atribuir responsabilidade solidaria pelo débito entre seu responsável e a 

Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada 

de Curralinho e por fim sugeriu aplicação das multas regimentais ao seu responsável e pela 

aplicação da inabilitação para cargo em comissão e função de confiança. A presidência 

anunciou que embora regularmente notificado, o responsável supra não esteve presente e nem 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares da Cooperativa notificada e condenar solidariamente o senhor Edinaldo Brito de 

Souza a devolver o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)  em quantia atualizada e com o 
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devido acréscimo dos juros legais; aplicar ao senhor Edinaldo Brito de Souza a multa de 

R$1.000,00 (mil reais) pelo débito apontado; e de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais) pelo não encaminhamento das contas, bem como a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) à 

cooperativa pelo dano ao erário. 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. De imediato foi dado conhecimento sobre o Processo nº 

2013/50962-0, que agasalha a tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Muaná, 

sob a responsabilidade de Raimundo Martins Cunha, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, 

foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado e pela aplicação da sanção de inabilitação para cargo em comissão e 

função de confiança ao seu responsável e ainda, aplicar multa regimental ao senhor João do 

Vale Correa. A presidência fez constar da ata que embora regularmente notificados, os 

responsáveis supracitados 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 a proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, 

compelindo seu responsável à devolver a importância de R$91.495,36 (noventa e um mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), aplicando-lhe as multas de 

R$9.149,53 (nove mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) pelo débito 

apontado e R$1.397,38 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) pela 

instauração da tomada de contas, sanção para inabilitação para o exercício de cargo em 

comissão e função de confiança no prazo de 2 (dois) anos; aplicar, ainda, ao Servidor da Seduc 

João Vale Correa a multa de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos) pela não emissão do laudo conclusivo. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Foi dado 

conhecimento público a respeito do Processo nº 2018/50401-1, que trata do Pedido de Rescisão 
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formulado por Regina Lúcia da Silva Oliveira, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e improcedência do pedido de 

rescisão ora manejado, mantendo-se incólume o Acórdão nº 55.938/2016 proferido pelo 

Egrégio Tribunal de Contas. A presidência anunciou que embora regularmente notificada, a 

peticionante não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

proposta de decisão no sentido de admitir o pedido, no mérito pela sua improcedência, 

mantendo a decisão questionada 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. 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/53384-0, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Durvalina Serrão Pinto, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que ao solicitar a retirada deste 

processo da pauta de julgamentos, obteve o preciso deferimento. Foi, então, anunciado o 

Processo nº 2017/51347-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Jaime da 

Silva Barbosa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo conhecimento, mas, no mérito, que seja negado provimento ao recurso de 

reconsideração interposto, mantendo-se, na íntegra, os termos do Acórdão nº 56.458/2017 desta 

Corte de Contas. A presidência fez constar que o recorrente embora regularmente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Seguiu-se à votação. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Peço vista dos autos.  Deferido o 
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pedido, retornou-se à pauta, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2016/50870-3, 

que versa sobre os Embargos de Declaração opostos por Josué da Silva Neves, Procurador 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, anunciando-

se o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse 

processo. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pelo conhecimento do presente recurso, mas pela negativa do provimento ao mesmo, para a 

manutenção do Acórdão ora embargado em todos os seus termos, quais sejam: a irregularidade 

das contas do senhor Josué da Silva Neves, condenar ao pagamento de R$49.027,10 (quarenta e 

nove mil, vinte e sete reais e dez centavos) devidamente atualizado a partir de 22/09/2008 e 

manter as multas regimentais. A presidência tornou público que o recorrente, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, a fim de 

que seja corrigido o erro de digitação, mantendo incólume o entendimento da decisão 

embargada. 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 2012/51592-2, que trata da Inspeção 

Extraordinária, realizada na Companhia de Saneamento do Pará, sob a responsabilidade dos 

senhores Edilson Rodrigues de Souza e Sérgio Rodrigues de La Roque, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Ao solicitar a retirada 

deste processo da pauta, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2010/52945-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José 

Barbosa da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

em sessão ordinária de 19/04/2018 que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua 

Excelência obteve o imediato deferimento. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 

2011/50934-5, que cuida da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Superintendência do Sistema Penitenciário 

do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Justiniano Alves Júnior, 
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Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com 

pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 

07/08/2018, anunciando-se o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes de atuação nesse processo. Então, Sua Excelência procedeu ao voto-vista, acompanhando 

o eminente relator.  Seguindo-se os ritos regimentais, todos se manifestaram favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2011/50479-3, que trata da 

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

Estaduais, procedência Secretaria de Estado da Fazenda, exercício financeiro de 2010, sob a 

responsabilidade dos senhores Vando Vidal de Oliveira Rego e José Carlos dos Santos 

Damasceno, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em 

sessão ordinária de 07/08/2018. Sua Excelência, então, procedeu ao voto-vista, no sentido de 

determinar a reabertura da instrução processual com o fim de permitir a SECEX sanar a 

contradição apontada. A matéria foi colocada em discussão, e em seguida o relator foi 

consultado: Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Retifico minha posição 

anterior, agora acompanhando o voto-vista. Consultados os demais membros do colegiado, 

estes acompanharam o voto-vista. Consignado o voto do Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior proferido no dia 7 de agosto do ano em curso, proclamou, então, a presidência 

que resolveu o plenário por maioria de votos, seis a um, acatar a posição do Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2017/52496-4, que trata do Agravo 

Regimental interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro 

Substituto Convocado Julival Silva Rocha, em sessão ordinária de 23/08/2018. Sua Excelência 

proferiu o voto-vista no sentido de acompanhar o relator. Regimentalmente, a matéria voltou à 

apreciação plenária. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Dou-me por 

esclarecido e acompanho o relator.  Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Ratifico o voto. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mantenho 

o voto. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Dou-me 

por esclarecida e acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1422

de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Proclamou, então, a presidência que 

resolveu o plenário por unanimidade acatar a posição do relator.  Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2012/52417-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem 

resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Como não houve, Sal 

Excelência proeiro voto para determinar a extinção do feito 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. Incontinenti, foram anunciados os Processo nº 2013/50844-5, 

2013/53308-9 e 2015/50602-1, que agasalham os atos de Admissão de Pessoal temporário 

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

Administração e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 

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

o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para 

determinar a extinção do feito 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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, 

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

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

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

Excelência informou a respeito das matérias administrativas: Esta presidência dá conhecimento 

ao douto plenário a respeito do relatório de gestão fiscal do Ministério Público do Estado do 

Pará referente ao segundo quadrimestre de 2017. O processo de fiscalização cumpriu 
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tramitação regular, sendo exarados os respectivos pareceres da Secretaria de Controle 

Externo e do douto Ministério Público de Contas, assim como a relatoria do Excelentíssimo 

senhor conselheiro corregedor doutor Odilon Inácio Teixeira, onde foi atestado a obediência 

às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência de edição de alerta. 

Senhores conselheiros, conselheiros substitutos consoante material distribuído através dos e-

mails corporativos de Vossas Excelências no último dia 16 de agosto, foi apresentada a 

proposta encaminhada pela Secretaria de Planejamento que institui no âmbito desta Corte de 

Contas o manual de padronização organizacional. A proposta visa suprir a necessidade de se 

desenhar os processos de trabalhos na tramitação dos seus processos e, com isso, imprimir 

celeridade para atender o binômio à melhor resposta no menor tempo possível. A corregedoria 

desta Corte de Contas, através do trabalho do seu corregedor e demais servidores, sugeriu 

ajustes no documento, especialmente aqueles afetos à Secretaria Geral, que em conjunto com a 

Secretaria de Planejamento procedeu no aperfeiçoamento do manual. E assim sendo, para 

conhecimento deste colegiado do novo texto informo a Vossas Excelências que será distribuído 

nos e-mails novamente, ficando à disposição dos senhores e senhoras. Com previsão para 

deliberação na próxima sessão ordinária a ocorrer no dia 13/09. A distribuição do manual de 

padronização organizacional coordenado pela secretária Lilian e por toda a Secretaria de 

Planejamento, também recebeu contribuições de todas as secretarias, todas as unidades de 

trabalho desta Corte de Contas. No manual consta a padronização exemplificando portarias, 

ofícios, ofícios circulares, resoluções e outros documentos a serem trabalhados por esta Corte 

de Contas. Portanto, além das contribuições que foram recebidas das unidades, a corregedoria 

também se debruçou sobre este instrumento tão importante para a celeridade dos processuais 

nesta Casa. Nós estamos encaminhando hoje para que seja reanalisado e posteriormente 

aprovado. Lembro também nesse momento do convite feito a todos os membros, a todos os 

conselheiros, conselheira, conselheiros substitutos e conselheira substituta, aos procuradores e 

procuradoras do Ministério Público – e aqui com a presença da procuradora geral -, dizer que 

amanhã teremos novamente mais uma etapa da nossa capacitação, no mesmo local onde foi 

realizado já este mês. A capacitação durante a manhã. E amanhã, no mesmo horário, no 

mesmo local, teremos nova oportunidade com um novo tema, uma nova mestra trabalhando 

junto conosco, trocando ideias com todos nós conselheiros, conselheiros substitutos e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1424

procuradores de contas. Então, só para relembrar. Porque todos já receberam o convite, o 

horário e demais informações sobre o que vai acontecer amanhã a partir das nove horas. 

Esperamos que aconteça da mesma forma do próximo passado, posto que 100% de 

participação de conselheiros, conselheiros substitutos e dos procuradores. Só para relembrar, 

posto que cada um já recebeu o convite com tudo definido no convite. Alterações regimentais: 

senhores conselheiros, nós temos a proposta de alteração do regimento interno de iniciativa do 

conselheiro Nelson Chaves e subscrita pelo conselheiro Odilon Teixeira que visa a modificação 

do artigo 180 acerca da participação dos auditores, conselheiros substitutos nas discussões de 

todos os processos, e não apenas naqueles dos quais sejam os relatores. A matéria está em 

discussão. Como ninguém discute, em votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu ratifico, Excelência, a proposta que fiz no sentido de permitir 

a participação no processo da discussão de todos os que vêm ao plenário pelos conselheiros 

substitutos. É essa alteração extremamente simples, como já fazem inclusive nas propostas de 

voto. Nesse sentido o conselheiro Odilon me deu a honra de assinar conjuntamente a proposta 

para que, no período da discussão, eles possam participar aclarando os debates. E logicamente 

que a votação fica exclusivamente para os conselheiros. Então, ratifico integralmente aquilo 

que apresentei. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, por se tratar de uma matéria regimental eu decidi pedir vistas. E até pedir 

permissão ao líder, nada contra ele, até porque sou simpático à ideia, registre-se. E pelo o que 

eu vi no anúncio feito por Vossa Excelência creio que há 15 dias, seriam três matérias 

administrativas. Então, eu decidi pedir vistas em todas, se for decidido hoje. Quero me 

aprofundar mais e inclusive desejo emitir meu voto por escrito. Então, peço vista. Conversei 

com o líder, o informei que ia pedir vistas, porque não é nada contra ele. É um assunto 

importante para a instituição e é um assunto que eu ainda preciso de mais tempo para 

organizar meu voto. E dizer também ao subscritor, conselheiro Odilon, nada contra ele 

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

Queria dizer ao conselheiro Luís Cunha, aliás, mais uma vez quero dizer, senhora presidente, 

que em todas as fases, até nas mais infladas, quando participamos de colegiados políticos, eu 

não me deixei contaminar pelas paixões. Me refiro à parte partidária, parte processual. Acho 

que temos que ter um equilíbrio necessário para nos rendermos a uma maioria eventualmente 
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constituída. Se fazemos parte dela, aceitar com tranquilidade. E quando somos eventualmente 

vencidos no ponto de vista, também temos que nos curvar. De maneira que quero registrar a 

gentileza de Vossa Excelência, mas também quero dizer a Vossa Excelência e a todos do 

plenário e a todos que nos ouvem que, deforma alguma em nenhum momento da minha vida 

alguém que peça vistas de uma proposta minha levará a uma mágoa ou sequer um 

entristecimento. Muito pelo contrário. Vossa Excelência me conhece a longos anos. As 

propostas que venho apresentando ao longo de uma modesta vida de trabalho é sempre no 

sentido do diálogo. Eu costumo dizer aos mais próximos a mim que o lubrificante do 

entendimento se chama saliva. Eu creio na inteligência dos homens, das mulheres – 

empoderamento feminino hoje é flagrante. De maneira que tanto tempo nesta Casa, já há 

algum tempo até nesta bancada deste lado, que é a saideira, eu já estou naquela cadeira 

ejetora. E o tempo vai passando. Daqui a pouco ainda tento olhar pelo para-brisa, mas tem 

alguém que me chama: “olhe para o retrovisor”. Já tenho que olhar para trás. E este “para 

trás” é que eu não quero me envergonhar. Então, tenho que manter minhas posições para não 

me envergonhar daquilo que eu penso, mesmo quando estou errado. A vergonha é a gente 

negar a palavra; não sermos leais com o companheiro. Isso envergonharia. Eu tenho 

impressão de que na minha pobre vida pública, nunca recebi este carimbo. Até uma 

particularidade que não ofende a ninguém, mas tenha sido talvez uma, entre aspas, alguém já 

me disse que teria sido uma burrice minha: eu nunca soube o que foi aderir ao governo. Eu 

sempre me acostumei muitas vezes a ser minoritário, mas coerente com aquilo que penso. 

Porque o poder a gente perde e reconquista; a dignidade, quando se perde não se reconquista 

mais. Então, tenho escolhido muitas vezes o caminho da minoria; muitas vezes o caminho da 

solidão. Mas que eu possa exatamente, já que se aproxima este retrovisor, quero olhar para 

trás para, se não escrevi ou não tracei uma linha reta com brilhantismo, mas tenho a 

obrigação de deixar para os meus filhos uma linha reta e limpa. E é nesse sentido. Então, 

agradeço muito novamente a generosidade, mas não peça, nenhum companheiro, qualquer 

coisa que tenha que me pedir vistas, não concordância e mais, se Vossa Excelência me 

convencer que estou errado, quero lhe dizer com a sinceridade do fundo do coração, eu vou 

agradecer. Porque quem me impede de errar se manifesta como amigo. É nesse sentido. Então, 

apenas para fazer esse reparo e agradecer a consideração de Vossa Excelência vir sentar 
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comigo, dizer que não há nada, eu sei. Se Vossa Excelência tivesse alguma coisa contra mim, 

já tinha me dado um pontapé no futebol. Nuca deu. De maneira que não há porque justificar 

isso. Agradeço a Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Da mesma forma eu quero dizer ao conselheiro Luís Cunha que pedir 

vistas não é um problema, na verdade a gente debate ideias. Não há nada de errado, muito 

pelo contrário, somos urbanos, cordiais, amigos. E isso é inerente ao trabalho de quem pensa, 

quem julga, eventualmente, contas. Faz parte das funções de ser um membro do Tribunal de 

Contas. Vossa Excelência com certeza vai contribuir para o aprimoramento da proposta 

regimental, da alteração regimental. Ou Vossa Excelência pode chegar a alguma conclusão 

que nos faça mudar de ideia, como falou o conselheiro Nelson. Então, presidente, fique muito à 

vontade, conselheiro Luís Cunha. Nesse momento meu voto é acompanhando honrosamente o 

conselheiro Nelson Chaves, a quem pude ter o privilégio de assinar a proposta. Mas 

aguardamos com tranquilidade o voto de vistas de Vossa Excelência, não há problema algum. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Deferido o pedido de Vossa Excelência. Voto vista ao processo em tela. Submeto à 

apreciação plenária a proposta de ato regimental de relatoria desta presidência que visa 

instituir a formação de listas de unidades jurisdicionadas para fins de distribuição processual, 

adotando mecanismos mais eficientes e dando maior efetividade ao plano anual de 

fiscalização. Ressalto que foram acatadas as emendas do Excelentíssimo senhor conselheiro 

Luís Cunha para que seja realizada anualmente, bem como em relação à modificação sugerida 

na alínea “n” do artigo 12 sobre a reordenação. Está em discussão. Ninguém discute. Em 

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

Normal a lista das unidades. Mas eu sou pela distribuição. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Posteriormente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Há uma 

proposta minha dentro do processo que eu mantenho integralmente, conselheira. Já existe um 

processo, tem uma proposta minha e quero apenas ratificá-la. No que diz respeito, por 

exemplo, Vossa Excelência depois vai fazer da lista. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pode ler. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, estou ratificando o que 
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já está no processo. Tenho até o expediente aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, também quero pedir vistas. Até 

porque acho que eu quero ver o texto consolidado. O que é realmente que vamos votar depois 

da análise das emendas; o que foi acatado ou não. Como ficou o texto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro, apenas para 

discutir não exatamente o tema, mas mostrando como essas idas e vindas. A gente vai e depois 

até corrige aquilo que pensava. Me lembro quando o conselheiro André me procurou para 

pedir - e eu fui vencido – que o presidente da Casa relatasse as contas do governo. Naquela 

ocasião eu disse que nós estávamos tomando uma atitude errada. Não que se copie os outros, 

porque também tem muito tribunal aí que a gente não deve copiar coisa alguma do que fazem. 

Mas ali eu tinha a impressão de que não era conveniente o presidente do tribunal relatar conta 

de governo, por várias circunstâncias. Eu me rendi, conselheiro André foi acompanhando, 

inclusive do conselheiro Cipriano, deu o depoimento dele aqui – porque nada é pessoal. 

Argumentaram e eu disse: “vocês me argumentam, mas eu continuo mantendo minha posição”. 

Acho que para Casa, felizmente, acabamos de o presidente relatar conta de governo. Acho que 

naquela altura demos uma pequena recuada, mas depois obviamente caminhamos para frente, 

como tem que ser. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Deferido o pedido de Vossa Excelência. Prossigo na pauta 

administrativa. Por fim, coloco à deliberação de Vossas Excelências a proposta da lavra desta 

presidência que diz respeito à modificação do regimento interno nos artigos 264, 271 e 274 que 

se referem à distribuição dos recursos e pedidos de rescisão para que sejam relatados 

exclusivamente pelos membros do colegiado. Está em discussão. Ninguém discute. Em votação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro Luís Cunha vai pedir vistas da mesma forma, então, depois a gente discute. Eu 

manteria aquilo que propus. Manteria a redação do artigo 264, 271 e 274 sem alterar nada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, assim como eu me senti no dever de me aproximar do conselheiro Nelson e dizer a 

ele que pediria vistas do processo que ele foi autor e teve a solidariedade do conselheiro 

Odilon como subscritor, também me dirijo a Vossa Excelência para dizer que com esse pedido 

de vistas também não estou querendo afrontar Vossa Excelência, pois foi a condutora de todo o 
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processo. Eu acho que é uma matéria muitíssimo importante para a Casa - as três matérias – 

da maior importância. E sempre quando há emendas que se modificam é muito bom olhar com 

muita calma, detalhes e até as virgulas. E é isso que eu quero fazer com calma para emitir 

minha opinião. E pretendo emiti-la por escrito. E desejo também conversar um pouco mais 

para que a gente sempre chegue ao bom termo, aquilo que é importante para Casa. Se muda o 

regimento, temos que obedecer ao regimento. O que decidirmos aqui todos têm que cumprir. 

Portanto, razão pela qual eu acho saudável a discussão, o aperfeiçoamento para chegarmos ao 

bom termo e dizer: isso sim é melhor para Casa. Somente por isso que estou pedindo vistas. 

Vou me dedicar esses dias para olhar direitinho as três matérias e aí prometo não demorar 

com minha manifestação. Vou cumprir o tempo, eu não sei no processo administrativo, doutor 

Jorge, o prazo que tenho, mas vou me dedicar para isso. Então, gentilmente peço novamente a 

Vossa Excelência vistas da matéria. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Deferido o pedido de vistas de Vossa 

Excelência. Não temos mais matéria de pauta e nem administrativa. Coloco a palavra à 

disposição dos senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Senhora presidente, senhores conselheiros. Primeiramente 

parabenizo a sabedoria dos conselheiros, especialmente o conselheiro Luís Cunha, em pedir 

vistas desses processos que estão discutindo a alteração do regimento interno. Realmente é 

muito importante qualquer mudança no regimento, principalmente essas. E nós aproveitamos 

esse raciocínio de amadurecimento da ideia para reiterar o nosso pedido de reunião com os 

conselheiros titulares para falarmos sobre o assunto, já que diz respeito também ao nosso 

interesse, segundo o artigo 277 do regimento interno. É o meu pedido. Manifestação da 

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

duas questões. A primeira é a seguinte: eu gostaria de trazer ao conhecimento dos 

conselheiros, na semana passada eu tive a oportunidade de participar do laboratório de boas 

práticas do Tribunal de Contas do Mato Grosso e lá tive a oportunidade de verificar uma série 

de práticas, procedimentos, experiências e informações que foram colocadas por 27 tribunais 

de contas do Brasil. E aquilo ali me chamou uma grande atenção pelo seguinte: foi um 

momento de disseminação e propagação de ideias. E o objetivo ali foi que aquilo que estava 

sendo fomentado e colocado pudesse ser levado para os demais Tribunais de Contas como 
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boas práticas para que a gente realmente consiga fortalecer o sistema. Então, naquele sentido, 

a ATRICON, que estava presente, se reuniu com o presidente do Mato Grosso e incluiu esse 

evento na agenda da ATRICON para que isso também possa ser realizado em vários outros 

tribunais e que aquilo que aconteceu primeiramente no Mato Grosso possa se estender para os 

demais tribunais de contas. Quatro técnicos do nosso tribunal estavam presentes nesse evento e 

tiveram a oportunidade de participar das oficinas e também ter conhecimento de outras 

práticas. E ali foram discutidas questões de grande vanguardismo como, por exemplo, o TCE 

do Maranhão que definiu e de certa forma normatizou a análise de legitimidade do gasto 

público. Que é algo que nós temos competência para fazer, mas que salvo o Maranhão, 

nenhum outro tribunal no Brasil faz essa análise de legitimidade do gasto público analisando 

prioridade com o orçamento e principalmente com a efetividade do gasto. Lá eles têm uma 

portaria, uma instrução normativa, na verdade, que regulamenta. Isso me chamou muito a 

atenção, porque em momentos de crise como o que vivenciamos no Brasil atualmente, em que 

se questiona a questão do equilíbrio fiscal, vários estados como Minas Gerais, por exemplo, já 

está com a previdência quebrada. A legitimidade do gasto público talvez fosse uma das 

variáveis que nós deveríamos avaliar. E lá, claro, ao fazer essa normatização, eles estabelecem 

critérios objetivos de avaliação. Então, o que é um gasto legítimo, no caso da prefeitura, que é 

o que eles normatizam? Será que o gasto quando tenho funcionalismo atrasado; quando não 

cumpro com os mínimos constitucionais; quando estou com total desequilíbrio fiscal na 

prefeitura; eu posso, por exemplo, gastar recursos municipais com eventos culturais 

carnavalescos, festa de São João? É legitimo esse gasto quando eu não consigo cumprir o 

mínimo em saúde e educação? Então, são questões que são colocadas e acho que precisamos 

começar esse debate. Porque acredito que a partir do momento em que nós analisamos a 

legitimidade do gasto, também legitimamos a nossa atuação perante a sociedade enquanto 

órgão de controle que não fica na mera análise formal. Também foram colocadas outras várias 

questões, e acredito que os técnicos depois devem repassar isso para os demais servidores. 

Mas eu queria trazer isso porque acho que é importante. Inclusive, a possibilidade do nosso 

tribunal também ser palco e uma arena de discussão em relação a isso para que venham outras 

boas práticas. Que o nosso tribunal sirva de arena para discussão em relação a isso, 

principalmente aqui na região norte. Enquanto temos particularidades tão nossas, tão próprias 
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da nossa região, estou sugerindo à presidência e aos conselheiros que tentem encaminhar, ou 

se possível veja a possibilidade de encaminhar algo. Para esse ano talvez fique complicado, 

mas para o próximo. Para que nosso tribunal possa ser uma arena de discussão também de 

boas práticas em relação aos outros tribunais. Para que possamos compartilhar informações 

com os outros tribunais, porque acho que todos nós temos muito a ganhar. Porque acho que 

todos estamos mirando no mesmo objetivo, que é fortalecer nosso trabalho, a nossa atuação. E 

outra questão que foi colocada lá, conselheiro André, e acho que talvez isso seja um ponto de 

reflexão para nós, é justamente essa questão que estamos vivenciando, principalmente com o 

judiciário, de um certo dilapidar das Nossas competências. Há pouco mais de três semanas o 

ministro Alexandre de Morais deu uma cautelar dizendo que não competia ao Tribunal de 

Contas da União afastar a constitucionalidade no caso concreto de um dispositivo que estava 

regulamentando uma aposentadoria de um desembargador. E aí ele disse que isso deveria ficar 

restrito ao Poder Judiciário e os Tribunais de Contas não poderiam fazer. Mas aí nós 

precisamos refletir sobre essa questão, porque essa é uma perda de competência e na verdade 

acaba sendo, em maior instância, uma perda de poder. Do poder propriamente dito. Porque se 

nós não temos competência para apreciar constitucionalidade, então, significa que temos que 

registrar os atos, independente de eles serem flagrantemente inconstitucionais. Então, são 

questões que são colocadas e que a gente precisa avaliar, porque de nada adianta termos as 

nossas competências dilapidadas, porque isso acaba influenciando diretamente no nosso poder 

e dever de agir em prol da sociedade, em prol dos recursos públicos. Acho que essas são 

questões sensíveis para serem analisadas e avaliadas. Então, feitas essas colocações, gostaria 

agora de falar sobre o segundo ponto, que é reforçar aqui o que foi colocado pelo conselheiro 

substituto Julival. Porque o que eu penso é o seguinte: tenho ido madrugada a dentro 

estudando aí no meu mestrado de ciência política e tenho feito uma profunda reflexão do meu 

papel enquanto agente pública, enquanto servidora pública. E algo que está no meu DNA, que 

é ser útil no meu trabalho e na minha vida. E eu vejo que as relações humanas precisam ser 

tratadas as vezes com muito cuidado, porque todos nós estamos, querendo ou não, no mesmo 

cenário, numa mesma seara. E o cuidado que devemos dar ao outro é fundamental para que 

possamos realizar a nossa missão, nosso papel nessa vida. Então, acho muito sábia a atitude 

do conselheiro Luís Cunha em pedir vistas desses Processos para ampliar a discussão e o 
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debate. Nós próprios conselheiros substitutos já pedimos a inclusão nessa discussão, porque 

também apresentamos emendas e achamos que o debate é sempre o melhor caminho. Então, 

também quero reiterar esse pedido de reunião. Porque acho que como disse o conselheiro 

Nelson, a saliva é o melhor remédio para se tirar toda e qualquer divergência. Até porque 

acredito piamente que existam homens e mulheres no serviço público que estão realmente 

vocacionados e voltados para a causa pública. E acho que a única forma de descobrirmos isso 

é dialogando, conversando, colocando nossas ideias. E nenhum problema se as ideias não são 

aceitas. Nenhum problema se as ideias são divergentes. Muito pelo contrário, eu acho que – 

pelo menos ao longo da minha vida foi assim que eu aprendi – é somente por meio da 

divergência que a gente evolui. Podemos retroceder, mudar de ideia, ver que talvez nossa 

posição não era a mais adequada, a mais correta. Mas sempre com o propósito roussoneano 

de ser - porque Rousseau acredita na boa natureza humana -, sempre no propósito 

roussoneano de estar fazendo o bem, o certo, o que é eticamente correto, e daquilo que a gente 

se propõe a fazer. Então, mais uma vez eu também gostaria de reiterar esse pedido para que 

possamos nos reunir com todo o colegiado, com todos os conselheiros e possamos debater mais 

profundamente essa questão já que isso vai impactar não só as vidas e a atuação individual e 

cada um, mas o próprio funcionamento do Tribunal de Contas. Que eu acredito, e realmente é 

uma questão de crença minha, eu acredito que precisa realmente estar em consonância com o 

restante dos tribunais de contas no Brasil se quisermos nos legitimar verdadeiramente 

enquanto instituição de controle perante a sociedade. Então, acho que precisamos superar 

algumas coisas e essa superação precisa ser feita realmente por meio do diálogo, da conversa, 

da boa convivência e do respeito uns com os outros, que é o que de fato acredito e é como 

procuro conduzir minha vida. Então, é isso, senhora presidente, senhores conselheiros. 

Obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Esta presidência gostaria de agradecer as manifestações e de dizer que com 

relação às boas práticas, inclusive, conselheiro Nelson, Vossa Excelência há alguns anos atrás 

colocou a questão do controle social em diversas vertentes. E o TCE Cidadão já foi uma das 

práticas em um dos eventos das práticas exitosas e boas práticas que este tribunal levou à nível 

nacional. Não resta dúvida de que nós também estamos inseridos nesse propósito. E é salutar e 

importante a gente saber – inclusive nesta reunião também o conselheiro Julival esteve 
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presente justamente posto que ano passado nós tivemos avaliação do MMDTC, e o MMDTC 

também busca junto aos tribunais diversas boas práticas. E este ano nós solicitamos que ele 

pudesse representar esta instituição no que diz respeito ao MMDTC. Inclusive ele vem 

participando e certamente vem trazendo algumas informações para esta Corte de Contas e 

para os técnicos no sentido das práticas exitosas no controle externo também. Quero agradecer 

a participação, porque ele não tem medido esforços também para participar. Com relação à 

questão do pedido, esta presidência também já respondeu ao pedido que foi feito. Já deve ter 

chegado no gabinete de Vossas Excelências. Mas ontem eu pedi que fosse encaminhada a 

nossa resposta ao que diz respeito ao segundo assunto tratado pela conselheira substituta 

Milene, de que esse tema além de ter sido debatido aqui, foi debatido também – inclusive 

exaustivamente – com os conselheiros. Não só esse tema, como os outros da reforma, o 

conselheiro Luís pediu vistas. E esta presidência já os informou acerca dessa situação da 

reunião conjunta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Quero reconhecer em Vossa Excelência também acho que aí vai a questão da saliva. 

Reconhecer em Vossa Excelência também o espírito democrático de acolher, de responder. O 

conselheiro Luís Cunha pediu e teve a delicadeza de falar conosco – falou publicamente com 

Vossa Excelência -, um tempo para reflexão. Esta matéria já foi refletida por nós há muito 

tempo, é só ver as dadas do processo. E estou convicto do que propus, eu sei que Vossa 

Excelência tem sua convicção, conselheiro, nós todos aqui. Nós é que vamos votar; os 

conselheiros substitutos lamentavelmente não têm a condição do voto. Então, se estamos 

convictos, nada dificulta que se marque uma data. O conselheiro Luís Cunha vai fazer o pedido 

de vistas dele, vai se debruçar sobre a matéria, e nesse espaço de tempo eu quero dizer, 

conselheira Lourdes, realmente com o apareço e amizade que tenho por Vossa Excelência, 

acho que Vossa Excelência não pode colocar em dúvida isso – e ninguém que nos conhece. Eu 

acho que um pedido desses, sendo atendido, isso engrandece Vossa Excelência. O diálogo vem 

para colaborar. Eu não terei dificuldade e quero que meus companheiros da bancada dos 

substitutos até antecipadamente me desculpem se eventualmente eu ficar contra uma 

proposição de Vossas Excelências. Como disse aqui o conselheiro Luís Cunha. Vossa 

Excelência tem a decisão, Vossa Excelência nos preside e não está pressionada a nada. A 

decisão de Vossa Excelência aqui no plenário não foi contestada, não houve nenhuma rebelião 
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nossa. Eu estou me valendo dessa condição, era bom até que eu pudesse dizer que estava me 

valendo da condição do Benjamin, era mais agradável. Mas já passei desse tempo. Eu estou 

fazendo um apelo para Vossa Excelência no sentido de que tudo isso se mantenha; a discussão 

elevada, como está sendo proposta; e dar mais uma rodada de discussão eu acho que 

Vossa Excelência tomaria uma atitude que com certeza a faria mais forte na consecução. 

Ninguém aqui está querendo derrotar ou vencer. São colocações. Se eles querem 

apresentar as alegações deles, eu já sei basicamente o que penso. Mas eu faria, se Vossa 

Excelência me permitir, não sei se os companheiros do plenário avalizariam isso que estou 

dizendo, se marcaria entre a data limite, dia 20. Até dia 20, aí fazemos uma rodada lá, 

respeitosa, tranquila, amena, para dizer: “eu penso assim e assim”, e nós, na nossa 

convicção, como relatei aqui a questão da escolha. Vossa Excelência lembra disso, 

conselheiro Luís Cunha? Quando teve aquela demanda. Conselheira Lourdes, conversei 

muito com ela. Só olhar a questão do presidente, imagina o presidente numa conta do 

governador ser derrotado no plenário. Ficaria uma coisa esquisita. Em nenhum momento 

eu tive minha posição silente. Argumentei com os companheiros, eles me venceram. Eu não 

me insubordinei, não virei mesa. Não é do meu feitio. Aceitei a decisão. Felizmente, aquilo 

que eu pensava voltou. O presidente fica respaldado, fica na posição da presidência da 

nossa grande sessão e o plenário decide. Então, não houve briga nem escaramuço. Eu 

fazia, conselheira Lourdes, nesse sentido. É abrir o diálogo, faz a reunião e acho que Vossa 

Excelência se engrandece com isso, em minha modesta avaliação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Conselheiro Nelson, sem problema nenhum. Eu respondi posto que Vossa Excelência 

mesmo exigiu desta presidência que nós pudéssemos trazer essa matéria o mais breve 

possível. Tanto que em razão, eu quero dizer que eu não tenho o menor problema de seguir 

o tramite processual. Posto que, o que vinha acontecendo era que gostaríamos, como 

fizemos, nós oportunizamos a todos: conselheiros e conselheiros substitutos que pudessem 

se manifestar acerca do tema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: É apenas um apelo. A única coisa que reclamei foi o tempo. Eu acho 

que, por exemplo, em todas as nossas condições na vida pública, nós erramos muito. Somos 
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seres humanos. Procura-se apenas que não se erre por omissão. Então, o engavetamento 

de uma proposta – seja pelo relator que for, isso cabe inclusive a mim – que eu esteja me 

omitindo de tomar uma posição, é diferente de eu errar por uma ação equivocada. Porque 

eu sou um ser humano e vou dar uma opinião, então, foi somente nisso. Em nenhum 

momento houve desrespeito a autoridade de Vossa Excelência, muito pelo contrário. 

Diálogo sempre fraterno, amigo. Então, é nesse sentido, sem maior delonga. Há 

possibilidade, estamos todos de acordo para mais uma rodada de conversa? Tenho certeza 

de que o seu bom senso, sua experiência de vida, sua maturidade e seu traquejo ao longo 

de uma vida vitoriosa em todas as funções, no Legislativo, na área de execução dos 

serviços como na prefeitura, na própria assembleia, sou testemunha disso. Estou apenas 

fazendo o apelo de um companheiro. E fazendo o apelo do companheiro, estou dizendo a 

Vossa Excelência que se eu estivesse aí, iria tomar essa atitude porque estou fazendo de 

público. E não iria fazer de público para Vossa Excelência uma coisa que eu não quisesse 

para mim. Então, é nesse sentido. Mas respeito a decisão de Vossa Excelência. Estarei ao 

seu lado na discussão, na conversa. Estou apenas fazendo respeitosamente, humildemente o 

apelo a Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tranquilamente. Vou, diante do pedido, com certeza, 

de todos que ainda se mantém aqui, vou formalizar; vou ver uma data, vou formalizar e vou 

convidar a todos. Sem problema nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu queria fazer coro ao que disse o conselheiro 

Nelson Chaves. Vossa Excelência é a nossa presidente. Tenho por Vossa Excelência muito 

respeito. E eu já disse publicamente que acho que entre todos nós aqui, com quem tenho 

maior afinidade é a senhora. Porque a sua história é parecida com a minha. A gente veio 

do interior, caboclo. Eu me considero um caboclo. E isso nos aproxima muito, nossa 

história, nossa origem. E a gente não mudou nosso jeito de ser. A gente tem uma origem 

interiorana e isso é muito forte dentro de nós. Neste momento a senhora é a presidente da 

instituição, representa todos nós. Então, eu pedi vistas porque são três propostas que 

alteram o regimento da nossa instituição e quero estar muito seguro do que vou votar para 

eu ficar em paz. Mas eu sou entusiasta da boa conversa. Uma vez citei, conselheiro Nelson, 
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um político nosso que é presidente da Assembleia. 41 deputados. E aqui e ali tinha uma 

temperatura aquecida. E ele da tribuna se dirigia a deputado A ou B e dizia: “eu gostaria 

que o deputado fulano de tal viesse aqui à Mesa junto à presidência para gente ter uma 

conversa de pé de ouvido”. E naquela conversa de pé de ouvido ele resolvia muitas coisas. 

Então, sou entusiasta da boa conversa para que possamos construir o bom entendimento. 

Porque é nesta Casa que a gente trabalha; é nesta Casa que a gente se relaciona 

diariamente. Independente da nossa Missão institucional somos seres humanos. Eu os 

considero amigos, e a convivência com amigos, se puder ser fraterna, é bem melhor. Eu 

respeito a diplomacia e isso tem que ser trabalhado permanentemente. Isso não significa 

dizer que temos que pensar igual. Triste da democracia sem o contraditório. Não seria 

democracia, tem que ter o outro lado. Imaginemos uma eleição, conselheiro Nelson 

Chaves, de prefeito de uma cidade com um único candidato disputando a eleição. Seria 

lamentável. Essa é a beleza da democracia, a disputa, o debate. Então, é isso que vai nos 

engrandecer na medida em que tivermos a capacidade de conviver com as diferenças, com 

o contraditório. E se tiver que ser vencido, como bem disse Vossa Excelência, foi vencido, 

mas eu apresentei o que penso e aceito a decisão da maioria. Então, senhora presidente, 

estou à sua disposição. Quero dizer aqui publicamente, à disposição de Vossa Excelência. 

Pedi vistas e vou estudar o processo, mas podemos fazer isso totalmente diferente. Permitir 

um debate, essa proposta dele com Vossa Excelência à frente, porque isso talvez vá ajudar 

muito meu voto, e a gente constrói talvez a melhor solução para instituição. Então, eu 

quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para conversar agora, amanhã, a 

qualquer momento e reunir, se for o caso, para discutir o assunto. Era o que eu tinha a 

dizer. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu acabei de dizer, conselheiro, que nós vamos sim reunir. Há um 

pedido, vejo, unânime dos conselheiros. Então, não tem porque me opor. Vou olhar na 

agenda e o mais breve possível convidar todos os conselheiros e os substitutos. Sem 

problema nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu quero, para finalizar, conselheira Lourdes, fazer o que é justo. Quero 

parabenizar Vossa Excelência. Foi sábia na decisão que está tomando. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nada 

mais a tratar, agradecemos a presença do conselheiro Nelson Chaves; Cipriano Sabino; 

Odilon Teixeira; André Dias; Luís Cunha; Rosa Egídia; dos conselheiros substitutos 

Julival; Milene; Daniel; e Edvaldo. Agradecendo a presença da nossa procuradora geral, 

relembrando amanhã o nosso encontro às nove horas no hotel Gran Mercure. Mesmo local da 

vez passada com uma nova debatedora ao assunto e um assunto. Tudo o que está no convite já 

formulado por esta presidência. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e dezesseis minutos (13h16min) e 

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

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 11 de setembro de 2018. 
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