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Nº 5.591 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de outubro do ano dois mil 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Dias (Presidente em 

exercício), presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos, Milene 

Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador  Patrick Mesquita, 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 declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira por motivo de saúde e do Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha representando esta Corte de Contas em reunião da Atricon em 

Brasília. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões 

ordinárias dos dias 27 (vinte e sete) de setembro e 02 (dois) de outubro 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 o texto à deliberação do Plenário: Excelentíssimo 

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo a ata do dia 27 e me declaro impedido 

por força regimental para votar a ata do dia 02. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira: Aprovo-as. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Declaro-me impedido por força regimental para votar a ata do dia 02 e aprovo a ata do dia 27. 

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

regimental para votar a ata do dia 27 e aprovo a ata do dia 02. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo a ata do dia 02 e me declaro impedido por força 
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regimental para votar a ata do dia 27. Prosseguindo-se, com fundamento no art. 17, inciso I do 

Regimento Interno do TCE-PA, foi transferida a direção dos trabalhos ao Excelentíssimo 

Conselheiro Odilon Teixeira para que o Excelentíssimo Conselheiro André Dias relatasse os 

processos da pauta, que foram objeto de sua relatoria. Em seguida foi anunciado o Processo nº 

2018/51008-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Luiz Carlos Flexa Martins, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 pelo 

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50673-9, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, 

Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste 

momento o Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira restituiu a Presidência da 

Sessão Plenária ao Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2017/51833-8, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por 

Trindade Lobato Cardoso, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52061-6, que trata da Consulta 

formulada pela Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

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

Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 20/09/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, 

determinando sua inclusão na Sessão de 18/10/2018, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53162-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria de Nazaré Abreu Neves, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vista formulado 
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pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 13/09/2018, registrando-se o 

impedimento declarado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao Conselheiro que 

pediu vistas, tendo proferindo seu voto para deferir o registro, recomendando a modificação da 

fundamentação legal. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência o Conselheiro Relator André Dias retificou 

seu voto anterior, aderindo integralmente ao voto-vista. O Excelentíssimo Conselheiro Nelson 

Chaves declarou-se esclarecido e acompanhou o voto-vistas, sendo que o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior retificou sua posição anterior, desta 

feita acompanhando o voto-vista. Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes acompanhou o voto-vista. Por fim, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher o voto vista. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53808-4, 

que trata do Agravo Regimental interposto por Albeniz Martins e Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 25/09/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2013/52198-6 e 2013/53375-9, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradores Stephenson Oliveira Victer e Stanley Botti 

Fernandes, 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 extinção dos processos sem 

resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto para extinguir os processos sem resolução do mérito, nos termos das manifestações da 

Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento registrou-se a saída de Plenário 

do Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/50516-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procurador 
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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 

indeferimento dos registros, com a cominação de multa ao responsável na forma do art. 243, I, 

“b” do mesmo diploma, penalidade essa extensiva à autoridade que autorizou a contratação sub 

examine, devendo ser determinada, ainda, pelo Colendo Tribunal, a imediata cessação dos 

contratos e dos pagamentos eventualmente em curso, além das determinações à Casa Civil da 

Governadoria do Estado e à SUSIPE e por fim reitera a necessidade de inclusão no rol do artigo 

114, do Ato nº 63/12 da exigência de declaração do admitido quanto à obediência ao disposto 

no parágrafo único do artigo 2º da LC nº 07/91 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para deferir em caráter excepcional o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da Proposta de Decisão. Conforme sistema 

de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o 

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luis 

Teixeira Chaves. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos 

atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Apreciação desse colegiado à proposta de 

resolução que dispõe sobre o recadastramento de conselheiros, auditores, demais servidores 

ativos desse tribunal em atendimento ao e-social, obrigação imposta através do decreto 

número 8373 de 2014, considerando que após a redistribuição ocorrida em 25 de setembro de 

2018, não foram encaminhadas novas emendas. Está em discussão. Como ninguém discute, 

está em votação. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada na Resolução nº 19.052, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Senhores conselheiros, 

este tribunal aprovou por unanimidade proposta orçamentária desta Corte de Contas para o 

exercício de 2019, sendo a matéria consubstanciada através da resolução 19.042 de 6 de 

setembro de 2018. Ocorre que a Secretaria de Estado e Planejamento reformulou seus cálculos 

e divulgou em 21 de setembro de 2018 novo valor para estimativa das receitas, o que importou 

em um acréscimo orçamentário da ordem de R$ 3.561.231,00 (três milhões, quinhentos e 
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sessenta e um mil e duzentos e trinta e um reais). Neste novo cenário, se faz necessária a 

revogação da referida resolução que continha a proposta inicialmente aprovada e a 

deliberação plenária de uma nova proposta com seus valores ajustados. Assim sendo, informo 

que a nova proposta ao final desta sessão será encaminhada aos e-mails corporativos de 

Vossas Excelências para conhecimento e deliberação na próxima sessão ordinária. Também 

será objeto de distribuição eletrônica a proposta de resolução da lavra de Secretaria de 

Controle Externo, sugerida pela Rede de Controle, que dispõe sobre a regulamentação quanto 

à documentação, informações e procedimentos necessários à transição de Governo do Chefe 

do Poder Executivo Estadual, em conformidade com o §4º da Emenda Constitucional Estadual 

nº 70/2016. A matéria fica à disposição dos senhores com previsão para deliberação na 

próxima sessão ordinária de terça-feira. Se Vossas Excelências acharem que terça-feira é um 

tempo muito exíguo, passamos para a quinta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor presidente, eu considero esta matéria da maior 

importância. Porque a gente já fez esse tipo de ponderação em relação aos municípios 

paraenses. Uma transição é uma coisa muito importante porque é um governo passando ao 

novo governo as informações da administração. E eu não sei se daqui para a terça-feira seria 

suficiente para que pudéssemos fazer as emendas. Creio que uma semana seria um tempo mais 

razoável. Estou aqui ponderando com conselheiro Nelson Chaves e creio que uma semana 

seria um prazo bom. Eu queria pedir a Vossa Excelência, eu queria analisar com muita 

atenção essa minuta de resolução. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Acho muito 

importante explicar aqui. Quando passa de um governo para o outro, o governo que sai tem 

que dizer o que está fazendo e quanto prevê fazer para o ano que vem. E o que significa o 

plano plurianual, que é por quatro anos, pega três anos do governo atual e o primeiro ano do 

governo seguinte. E tem que passar caixa, competência e tudo que está acontecendo. Daí, acho 

que nesse momento é necessário se observar com bastante acuidade, sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acho que é uma matéria que 

é importante que se veja com todo o cuidado possível. Penso que esse espaço de uma semana 

seria o desejável. Poderia ser terça, mas acho que não há nenhum problema que fique para a 
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quinta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Antes 

dele, apenas para novamente fazer os cumprimentos aos estudantes. Eu não sabia na hora que 

falei qual é a escola. Tem a escola Magalhães Barata e o professor Maurício Ramos e a 

coordenadora professora Rosangela Gomes. Dizer aos professores e alunos que esta visita nos 

honra muito. É muito importante ver essa nova geração começando a se interessar e 

procurando saber mais como funcionam as instituições. A nossa é uma delas. Exercemos o 

controle externo. Todo o dinheiro público que o governo do estado do Pará arrecada e como 

ele gasta esse dinheiro, tem que prestar contas para cá. Hoje foi uma sessão muito simples, não 

teve o contraditório. Isto é, um processo em que vem uma pessoa, um advogado, um contador e 

usa esta tribuna para se defender ou então para fazer as suas ponderações, mostrar o seu 

ponto de vista sobre o processo. Pode ser uma prestação de contas, uma aposentadoria... foi 

uma sessão muito simples para que vocês possam entender melhor. Mas vocês viram aqui 

muitos processos de aposentadoria. Quem vai dizer se uma aposentadoria está correta é o 

tribunal de contas. Essa aposentadoria pode ser do executivo, governador, do legislativo, 

Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do TCM ou do TCE. 

Como aconteceu aqui, uma servidora do TCE se aposentou, mas a palavra final é do pleno. Vai 

dizer se está tudo ok ou não. É assim com o dinheiro. E quando esse dinheiro público é 

repassado aos municípios na forma de convênios ou a uma associação ou instituto, tem que 

prestar contas para cá. E só para fechar essa parte, o controle externo no Brasil é exercido por 

33 tribunais de contas, incluindo o TCU. No caso do Pará, temos dois tribunais: o TCE e o 

TCM. Casos como o do Pará só existem três no Brasil. Aqui no Pará, na Bahia e em Goiás. 

Somente nesses três estados tem dois Tribunais de Contas. No nosso caso, cuidando do estado 

do Pará, dos gastos do governo do estado, a gente entra nos municípios somente no momento 

em que o governo do estado do Pará repassa dinheiro aos municípios. Fora isso, os 

municípios, prefeituras e câmaras tem que prestar contas ao TCM. Mas no Brasil existem dois 

municípios, Rio de Janeiro e São Paulo, que tem um tribunal de contas exclusivo para o 

município. TCM do Rio e TCM de São Paulo. E nós trabalhamos muito entrosados. Hoje a 

gente diz que trabalhamos em rede. E aqui, aquele conselheiro que está na minha frente, 

Odilon Teixeira, ele nos representa com a doutora Milene – que está aqui na nossa frente – 

numa rede que chamamos de Rede de Controle. O que é isso? Entendemos que para combater 
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principalmente a corrupção, que considero hoje o maior problema do Brasil, a gente tinha que 

trabalhar junto. Aí juntamos nós aqui, o TCM, TCU, Ministério Público estadual, federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público de Contas – que está ali -, porque uma sessão 

nossa tem que funcionar com o Ministério Público. Não tem como funcionar uma sessão sem o 

Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público especializado. Eles têm que se 

manifestar no processo. E a gente entende que com essa rede de controle vai ser muito difícil 

um gestor praticar corrupção daqui para a frente. Se ele praticar, será alcançado. E para 

entendermos melhor para que serve uma rede. Alguém de vocês já pescou? Aquela rede você 

joga para pescar os peixes. A rede de controle é isso: alguém vai pegar aquele peixe – no caso, 

me referindo a um gestor, administrador público. Ou o TCE, TCU, TCM, Ministério Público, 

Policia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, ele será alcançado e punido. 

Então, ter esse momento hoje com vocês para falarmos um pouco do que fazemos é muito 

importante. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês, através do TCE Cidadão, conheçam 

um pouco mais do nosso trabalho e nos colocar à disposição através da ouvidoria do tribunal, 

que é o nosso canal de comunicação com a sociedade. Encerro dizendo o seguinte: fazemos o 

controle externo – esse que vocês vieram ver, mas em cada órgão da administração pública, 

inclusive o nosso, tem um controle interno. Isso é previsto em lei, controle interno é aquele 

crivo que fica protegendo o gestor para ele não errar, dizendo: “isso está certo; isso está 

errado. Faça o certo, não faça o errado”. Tem que existir na prefeitura, governo do estado, 

aqui, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Esse é o mais importante. O terceiro controle, 

esse é o que vem da sociedade, exatamente o que vocês estão fazendo aqui, que é o controle 

social. Ele pode ser exercido a través de um celular. Uma denúncia pelo celular. Quando vocês 

passarem numa obra, ver a obra com a placa, obra federal ou estadual, municipal, ali tem um 

valor e a obra pode estar abandonada. Tem que denunciar para a gente fiscalizar. Se não tem 

merenda escolar, tem que reclamar. Se a escola está desabando, tem que reclamar. Se o 

professor não dá aula, tem que reclamar. Aí a gente vai exercer o controle externo. Vai para 

cima de quem é o responsável pelo funcionamento da escola. Não tem remédio no posto 

médico, tem que reclamar. Isso é cidadania. É o direito e participação do cidadão na vida do 

Estado. Resumindo e concluindo: todos os que administram o dinheiro público tem que prestar 

contas. Todos. E no nosso caso aqui, para cá. Para dinheiro público não pode ter segredo, é o 
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princípio da transparência. A sociedade tem o direito de saber quando entra no cofre do 

governo, quer seja municipal, estadual ou federal e para onde sai esse dinheiro. E eu queria 

instigar vocês a procurar saber mais de todas essas coisas, porque é importante para todos 

nós. Para termos consciência daquilo que estamos fazendo. Bem-vindos e parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Antes de passar a palavra ao conselheiro Cipriano, queria dizer que achei tão bem 

presidida aqueles dois processos pelo conselheiro Odilon que eu vou pedir para ele assumir a 

presidência desta sessão e me substituir para que eu possa discutir uma questão com o doutor 

Serique. A todos que não estão presentes, sou o vice-presidente e estou substituindo a 

presidente de direito, conselheira Lourdes Lima. Tive a felicidade de ter a visita dos senhores. 

Agradeço a Deus por este momento e aos senhores conselheiros, auditores e Ministério Público 

pela presença. Conselheiro Odilon, por favor. Neste momento registrou-se a saída de plenário 

de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, tendo assumido a direção dos trabalhos 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente conselheiro Odilon, 

cumprimentar Vossa Excelência, sempre uma alegria vê-lo presidindo a sessão. Cumprimentar 

o doutor Patrick que está conosco, seja sempre bem-vindo; nosso decano conselheiro Nelson 

Chaves, ex-presidente do Tribunal de Contas; Luís Cunha, ex-presidente do nosso tribunal. 

Hoje ele deu uma de professor; conselheira Rosa Egídia, nossa ouvidora do Tribunal de 

Contas, faz um brilhante trabalho na sua pasta; e temos os conselheiros substitutos, doutora 

Milene, Daniel e Edvaldo – doutor Julival está em missão. Cumprimentar os internautas que 

nos acompanham através da internet assistindo a sessão. A sessão é transmitida ao vivo, não é 

isso, conselheiro Luís Cunha, nosso professor? Todas as terças e quintas os julgamentos 

podem ser acompanhados ao vivo através da internet. Então até as pessoas que estão no 

interior do estado, até fora do Brasil, se tiverem algum interesse, algum processo que esteja em 

tramitação e julgamento, pode acompanhar via internet. Então, é com alegria que 

cumprimento nossos internautas que estão assistindo. É muito importante esse 

acompanhamento do trabalho dos conselheiros, os servidores do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará. Um abraço carinhoso a todos os internautas. Presidente, já vou cumprimentar os 

nossos colegas e com muita alegria os visitantes dessa Casa, da Escola Estadual Magalhães 
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Barata. Mas antes disso eu queria pedir permissão a Vossa Excelência presidente para fazer 

uma breve apresentação dando cumprimento, obviamente, a uma resolução sugerida, criada e 

idealizada pelo meu presidente decano conselheiro Nelson Chaves apenas com o objetivo de 

compartilhar a informação. Trocar ideias de algum tipo de representação que o tribunal, 

conselheiro, membro ou servidor possa estar fora do tribunal no estado do Pará ou fora do 

estado representando a instituição. Compartilhar com os outros o motivo da viagem, da 

missão, o trabalho que foi realizado. As vezes muitos querem estar presentes naquela reunião, 

naquele debate ou decisão, mas apenas um, ou uma comissão vai. E é importante trazer a 

informação de vota e dar ciência a todos. Cumprimento o conselheiro Nelson também por essa 

brilhante ideia de permitir que a gente faça prestação de contas da viagem realizada. Eu estive 

dia primeiro de outubro em Brasília no Tribunal de Contas da União representando o tribunal 

como coordenador da comissão que estuda os prejuízos causados pela Lei Kandir ao estado do 

Pará e ao Brasil. Apenas lembrando que temos visitas importantes aqui, os estudantes da 

escola Magalhães Barata. O estado do Pará – já atualizado o valor- tem mais de 

R$38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais) para receber do governo federal. Prejuízos 

causados por esta Lei Kandir que foi criada em 1996 e a União deveria compensar os estados 

exportadores. E essa compensação vem sendo feita de forma mínima. Ou seja, pouquíssimos 

recursos têm sido repassados. Fazendo uma apuração dos números, o estado do Pará tem 

muito dinheiro para receber do governo federal. E eu, nomeado e indicado pelos conselheiros 

o Tribunal de Contas e pelo Instituto Rui Barbosa, faço parte dessa comissão. Lá em Brasília 

nós tivemos a reunião com os Ministros a convite do Instituto Rui Barbosa e do conselheiro 

Sebastião Helvécio, que transmitiu um abraço para o conselheiro Nelson e a todos os 

conselheiros do tribunal. Entregamos lá para os ministros um estudo técnico de dados 

atualizados até junho de 2018. Esse número que passa de R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito 

bilhões de reais) já é um número atualizado. A todo momento que sai uma tonelada do estado, 

esse valor aumenta. Então, próximo, vamos dizer assim, do número exato, acima de 

R$38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais). Entregamos uma minuta de um acordo de 

cooperação técnica. Existe uma preocupação, conselheiro Luís Cunha, o Tribunal de Contas 

da União não ter informações de competência dos estados. E não ter, vamos dizer assim, como 

apresentar cálculos e estudos referentes a cada estado da Federação. Então nós da comissão 
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entendemos que seria importante propor um acordo de cooperação técnica, um convênio entre 

o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado do Pará para, com as 

Secretarias das Fazendas dos estados, cada estado apresenta sua informação e é coletado no 

geral o percentual de valores devidos aos estados. Esta comissão, que é do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, que estuda todos os estados do Brasil, já tem esses cálculos atualizados e 

os apresentamos para o TCU e para o Instituto Rui Barbosa. Estamos insistindo nessa luta 

desde 2011 com relação a que definitivamente esse dinheiro venha para o estado. É direito do 

povo do Pará e do cidadão paraense. Propomos então um convênio. Assinamos um acordo, 

cada estado apresentaria o seu dado para confirmar o estudo que já está feito e, com isso, o 

TCU teria a ferramenta e os números necessários oficiais, independente de partido político e 

de quem está no governo. É um estudo técnico, imparcial apresentado à União para decidir 

essa questão. Então, nós propomos isso lá, uma minuta de acordo de cooperação técnica. Aí a 

reunião com o Ministro José Mucio do Tribunal de Contas da União. Ele é o próximo 

presidente do TCU, deverá assumir em janeiro. Também se demonstrou muito preocupado com 

essa questão e interessado em ajudar a resolver, colocando o TCU e os técnicos do TCU à 

disposição dos tribunais para ajudar. Daí propomos essa cooperação técnica. Já foi entregue 

um estudo atualizado, que eu informei a todos os conselheiros e ao Ministério Público de 

Contas. Foi entregue exatamente para o relator da matéria no TCU, que é o ministro Aroldo 

Cedraz. Debatemos e discutimos a questão. Ele que vai dar, no TCU, o voto e o plenário vai 

decidir se acompanha, se emenda ou se vai de acordo com ele. A reunião foi muito boa, o 

conselheiro Sebastião Helvécio está ali presente – é conselheiro de Minas Gerais. E o 

procurador geral de Minas Gerais também está aí. Seria o doutor Ophir Cavalcante, o 

procurador geral lá de Minas Gerais estava presente. São dois estados que têm muito interesse 

nessa questão e estavam lá. Foi marcado uma secretaria com todas as Secretarias de Fazenda 

dos estados do Brasil para o próximo dia 9, terça-feira que vem em Brasília para discutir essas 

questões e se aproximar de um número só, com o objetivo de dar subsídios, informações dados 

técnicos ao TCU para que possa, da maneira mais rápida possível, decidir essa questão. Eu 

quero, presidente e conselheiro Odilon, agradecer à presidência da conselheira Lourdes Lima 

que sofreu ontem um pequeno acidente e machucou o pé, mas graças a Deus está bem e se 

recuperando. Agradecer a ela pelo apoio que nos tem dado na comissão de estudos sobre a Lei 
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Kandir. Agradecer aos nossos técnicos da comissão, doutor Reinaldo Valino, que esteve lá em 

Brasília comigo e aparece na primeira transparência. Doutor Érico Silva, doutor Rafael 

Laredo, que continua na comissão, está cedo para o Ministério Público de Contas. E a doutra 

Vera Braga, que na próxima reunião do dia 9, como vai ser uma reunião entre os secretários 

da fazenda e alguns técnicos dos tribunais, vai estar nos representando lá a comissão técnica, 

o doutor Reinaldo Valino e a doutora Vera Braga – e se for possível, o doutor Rafael Laredo 

também irá. Não sei como vai ver a questão do trabalho dele no Ministério Público de Contas, 

mas tem sido um parceiro nosso sempre. E vamos estar lá debatendo essa questão sempre 

atualizando. Então, senhor presidente, desta forma faço uma prestação de contas, um relatório 

de trabalho. O trabalho é longo e difícil, porque quando chega na hora de pagar a conta, 

principalmente a União sacrifica muito o estado do Pará. O estado do Pará é um dos estados 

que mais contribui para balança comercial. Tem muito dinheiro para receber da União, mas a 

União não paga e sempre insiste com mecanismos, desculpas e todos os argumentos evitando 

mandar dinheiro para o estado do Pará. Então essa é uma luta antiga. Já estamos aqui no 

tribunal desde 2011 lutando com isso. Até vemos alguns candidatos hoje falando se vão 

resolver a questão da Lei Kandir, o que me impressiona e chama atenção. Pelo menos – com 

uma palavra bem tranquila – curioso. É curioso que alguns com mandato que está terminando 

agora dizendo que vão lutar pela Lei Kandir. Mas acontece que estavam lá com mandato e não 

me recordo – falando como cidadão, de forma humilde – de ver nenhum representante nosso 

levantando a bandeira e discutindo com relação a essa questão. Mas não importa. O 

importante é se vão a partir de agora defender e lutar. Então é importante sim que todos 

venham se unir na questão de conseguir os recursos que o estado do Pará precisa para investir 

na educação, segurança pública, transporte, nas rodovias, na infraestrutura e todas as 

necessidades que o estado tem. São R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais), é 

muito dinheiro. O orçamento do estado desse ano, a previsão é de R$ 24.000.000.000,00 (vinte 

e quatro bilhões de reais) aproximadamente. R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de 

reais) é uma vez e meia o orçamento do estado do Pará. Imagina o que dava para fazer com 

esse recurso. Então é importante que todos: tribunal de contas está com isso desde 2011, 

Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores, conselheiros dos tribunais e TCU, que 

todos estejam unidos no sentido de trazer esse recurso para o estado do Pará. Senhor 
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presidente, faço essa prestação de contas, agradeço ao nosso conselheiro Nelson, que 

apresentou a resolução nos dando a oportunidade de fazer esses relatórios – para mim isso é 

muito importante. Encerrando essa questão, porque o trabalho continua, pedir já para dar um 

abraço nos colegas da escola, se Vossa Excelência permitir. Inclusive, o conselheiro Odilon 

estava em Brasília também numa missão e nós nos encontramos lá no TCU. Ele estava numa 

missão de trabalho com outra equipe tratando de outro assunto, e eu tratando da questão da 

Lei Kandir, onde tivemos a oportunidade de ter três reuniões. Conselheiro Odilon estava em 

uma atividade e eu em outra. Voltei na terça, 12 horas, chegamos aqui duas e pouco da tarde. 

Não foi possível estar presente na sessão. Mas estamos aqui trabalhando. Então, conselheiro 

Odilon, queria cumprimentar com muita alegria e satisfação, o conselheiro Nelson criou aqui 

no tribunal... como o André já falou, e todos nós, conselheiro Odilon, o Nelson é o decano, o 

mais antigo. Tem muita experiência. Foi vereador de Belém, deputado estadual, assumiu 

diversos cargos. Ele é o mais antigo do tribunal. E como o conselheiro André falou, e eu 

sempre falo isso aqui, ele realmente tem uma experiência e no cargo de conselheiro nos dá 

bons conselhos. Ele criou o projeto do tribunal e está sendo aplaudido por outros tribunais e 

outras instituições, que é o TCE Cidadão. Muito importante. Isso ter uma importância que não 

tem como medir. Porque a gente conversar com vocês, como estamos fazendo aqui agora; levar 

a mensagem para o cidadão nas escolas e nas ruas é fundamental para que todos tenham o 

conhecimento pleno dos seus direitos. Não só das obrigações, mas dos seus direitos também. 

Então, o conselheiro Nelson Chaves nos dá a oportunidade de ter essa relação não só aqui, 

como vocês estão aqui com muita alegria e muita honra, como também o tribunal vai nas 

escolas, na universidade e conversar nos bairros com as pessoas. É uma questão só de a gente 

contatar, conversar. Muitas vezes a conselheira Rosa Egídia, que é ouvidora, recebe demandas 

e transmite para os conselheiros e a gente, com a Escola de Contas, presidida pelo conselheiro 

Luís Cunha, organizada os eventos e vai conversar com o cidadão, se aproximar dele e ouvir, 

informar e ser informado pelo cidadão. Esse é o objetivo principal do conselheiro Nelson 

Chaves. Alcançar ao máximo o controle social. Então, queria perguntar se vocês já tinham – 

quem puder levantar a mão – conhecimento do trabalho ou da competência do Tribunal de 

Contas. Quem sabe levanta a mão. Essa é a informação que nós temos. E não é apenas no 

estado, é no Brasil inteiro. Muitas pessoas, cidadãos e jovens, não conhecem o trabalho do 
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Tribunal de Contas. E como o conselheiro Luís Cunha já deu a aula, todo o dinheiro que é 

arrecadado no estado deve prestar contas ao Tribunal de Contas. Então, quem fiscaliza o 

dinheiro que o governador recebe da gente, que paga imposto? É o Tribunal de Contas. O 

conselheiro Luís Cunha já deu a aula aqui. Então, o Tribunal de Contas criado por Serzedelo 

Correa, que tem aqui um breve histórico com o museu dele, foi um general que foi ministro e 

criou os tribunais de contas. Então é muito importante o controle dos gastos e dos recursos 

públicos. Vocês tomaram conhecimento de que a presidente Dilma foi cassada. A base da 

cassação dela foi um parecer do Tribunal de Contas da União. O parecer técnico levou ao 

processo de impedimento; foi até o plenário e ela foi julgada impedida de presidir o Brasil 

porque as contas dela não estavam de acordo com o que manda a legislação. Então, para 

vocês terem uma ideia da importância do papel do Tribunal de Contas. Quero dizer que vocês 

são muito bem-vindos e é uma alegria para o tribunal, uma satisfação tê-los conosco. Alguns 

daqui – não sei se todos – já vão exercer o direito da cidadania do voto. Selecionar bem os 

candidatos para que possamos ter com muita responsabilidade o nosso futuro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou falando com alunos, e 

tudo isso que o conselheiro Cipriano está falando, exatamente da nossa busca da cidadania. E 

toda vez que eles falam comigo eles dizem: “é o decano, o mais velho”, não precisa identificar. 

Todo mundo vê sou eu. Mas eu também fui professor, longos anos. E vejo que a formação da 

cidadania é extremante importante. Então também quero cumprimentar os alunos e pedir ao 

professor Mauricio Ramos e a Rosangela – coordenadora – só para eu poder visualizá-los. Eu 

pergunto aos senhores - sem uma tentativa de fazer pegadinha de forma alguma, não partiria 

de mim, mas os alunos da escola sabem quem foi Magalhães Barata? Os senhores sabem? Só 

um está levantando a mão. Então, isso aqui, um professor revela aquilo que muitas vezes... a 

condição indispensável de transferirmos para as gerações que nos sucedem a história daqueles 

que construíram nosso presente. É uma escola da cidade de Belém onde a denominação é 

Governador Magalhães Barata. Quero dizer isso porque embora não seja tão antigo quando 

pareço, eu tive a oportunidade de ser vizinho de Magalhães Barato. Estou falando isso aqui 

porque sempre na nossa terra existia aquele jogo política – e falo isso com respeito à memória 

de Magalhães Barata, porque minha família, por exemplo, alguns tiveram participação ativa 

na política e eram contrários a ele. Houve aqui no Pará, dois momentos do Magalhães Barata: 
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o primeiro foi quando ele foi interventor em 1930, Estado Novo. E o segundo, a versão 

democrática do Magalhães Barata quando foi eleito governador do estado. Não vou entrar 

nesse mérito aqui, mas foi uma eleição democrática porque aqui no Pará não era 

ideologicamente o combate. Era o Barata de um lado, que se denominava como autoritarista, 

que era o Barata anterior, e o outro lado que se chamava de coligação democrática paraense. 

Digo que não havia ideologia nisso, conselheiro Odilon, porque ali reuniu-se políticos da UDN 

e do partido socialista brasileiro. Teoricamente, política e ideologicamente falando, distantes 

na concepção do Estado e da sociedade. Mas que se uniu para o combate. Era um combate 

regionalizado em que o governador Magalhães Barata, tanto que o nome lá é Governador 

Magalhães Barata, não Interventor Magalhães Barata. Homenagem a democracia. Ele era o 

líder do PSD, que depois foi o partido do Juscelino Kubitschek e no Pará era coligado com o 

PTB de Getúlio Vargas e João Goulart. O outro lado era a coligação que derrotou o Barata, 

general Alexandra Zacarias de Assunção. Eu vou contar isso aqui, conselheiro Odilon, para os 

meninos conhecerem. A política, o conselheiro Cipriano com muita propriedade as vezes diz da 

surpresa. Por acho que uma das coisas mais honrosas que pode ter na vida de um cidadão é 

receber um mandato para representar seu povo. É lamentável. Desgraçadamente triste quando 

aquele que é eleito não honra o voto daqueles que o elegeram. Isso é catastrófico para uma 

nação, para um estado. Então, o momento do general Assunção e Barata era anos 50. E 

quando concluiu o mandato, o que houve? A Assembleia Legislativa ainda continuava, a 

questão da data, das coincidências constitucionais, a Assembleia Legislativa continuava, mas o 

mandato do governador encerrou. Então houve um vácuo entre o encerramento do mandato do 

general Assunção, isso é histórico. Estou contando como se fosse um irmão mais velho, um tio, 

seja lá o que for. Estou trazendo a história do nosso estado e espero que esteja contando o fato 

verdadeiramente como foi. O governo do estado ficou vago por nove meses. Encerrou o 

mandato do governador e havia aquele vácuo. Não houve eleição. Houve eleição suplementar e 

assumiu o governo do estado, foi o governador constitucional, portanto não foi em exercício, 

um deputado estadual que era médico sanitarista. No futuro foi ministro da Saúde do Jânio 

Quadros – quando Jânio Quadro ganhou a presidência do Brasil e colocou um médico do 

Pará, ele disse: “eu quero um médico que conheça a doença da Amazônia”, e veio buscar um 

sanitarista no Pará, ex-prefeito de Monte Alegre, ex-senador da República. Um dos mais 
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honrados homens públicos que o Pará teve. Isso é exemplo para todos nós. Muitas vezes 

fazemos do exercício da política um ódio contra o adversário, quando somos somente 

adversários, não inimigos. E assumiu então o governo do estado o senador Cattete Pinheiro, à 

época presidente da Assembleia Legislativa. O cargo ficou vago e ele assumiu 

constitucionalmente pelo período até uma nova eleição. É um dos episódios esquecidos e mais 

dignos da história desse estado. O deputado Cattete Pinheiro era opositor ao Barata. A época 

em que o Barata foi interventor do estado, o jovem Cattete Pinheiro era presidente do 

Diretório Acadêmico de Medicina e foi perseguido pelo Barata. Eram ambos de Monte Alegre. 

Aquela política paroquial. E ele foi perseguido e teve que concluir os estudos médicos em 

Recife. Formou-se e graduou-se médico por Recife, depois veio para a fundação CESP. 

Trajetória profissional brilhante. Mestrado e especialização nos Estados Unidos. Amigo irmão 

do meu pai. Ele assumiu, então, o governo. O que aconteceu? Ele era da coligação e disputava 

o pleito. Magalhães Barata já democraticamente, não mais o interventor, contra o deputado 

Epílogo de Campos – ainda se fala muito no nome dele. O deputado Catette Pinheiro Exerceu 

o comando do estado de uma maneira absolutamente imparcial, digna e honrada. Foi, durante 

algum tempo, acusado pelos seus parceiros da coligação porque ele deveria ter interferido no 

pleito para prejudicar a eleição que ao final consagrou-se do Magalhães Barata, tendo sido ele 

perseguido na juventude. Se recusou a fazer isso. Se vou me portar na condução do estado do 

Pará como magistrado e é o caso da minha família, o Barata foi vencedor. Mas foi uma das 

eleições mais corretas, mais limpas e dignas que esse estado viu. Aquilo ficou uma lição. O 

homem vestido na condição pública não pode fazer prevalecer sobre o interesse coletivo 

aqueles problemas de ordem pessoal. Isso depois lhe valeu, porque a verdade sempre brota, o 

reconhecimento de toda a sociedade pela maneira digna e honrada com que ele exerceu o 

governo do estado. O Barata foi eleito. Já veio numa outra feição do que era o antigo 

interventor e saiu, de um certo modo, reconciliado com toda a sociedade paraense. Então, foi 

um vulto que temos que respeitar. Deixou o mandato dignamente, honrado. Jamais uma 

acusação de gestos de improbidade ao governador Magalhães Barata, que eu tive o privilégio 

de conhecer porque morávamos na mesma rua onde minha mãe ainda mora hoje. Eu queria 

dizer para o professor e para nossa coordenadora que não seria demais, que não custava nada 

que nas escolas estaduais tivesse um livreto, um pequeno registro para que as pessoas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1588

soubessem quem foram aqueles cidadãos ou cidadãs que tiveram a possibilidade de dar o nome 

à escola em que tantos jovens estudam e se preparam para a vida. Agradeço, conselheiro 

Cipriano, essa possibilidade de aparteá-lo. Vossa Excelência sempre generoso comigo. Queria 

fraternalmente dar um abraço ao professor, coordenadora e nossos queridos amigos jovens 

que, com certeza, abrilhantam a escola Magalhães Barata. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu que agradeço, conselheiro Nelson. 

Estão vendo porque ele é o nosso decano? Nelson, grande amigo e irmão. Tenho 

particularmente um carinho e amizade por ele. Trabalhamos juntos de 1988. Então, eu queria 

dizer mais uma vez da nossa alegria. Falar rapidamente aqui o nome dos nossos ilustres 

visitantes: Natasha; Ana Catarina; Mateus; Caio Jorge; Mateus Wellington; Taison Sampaio; 

Alan Henrique; Andréia Renata; Igor Felipe; Isabelle Cris Teixeira; Robert Lucas; e o Taison 

Souza. Não é Taison? Enfim, e o professor Maurício Ramos, muito obrigado, professor, e a 

coordenadora Rosangela Gomes – também muito obrigado pelo trabalho e dedicação de vocês. 

Sejam sempre bem-vindos. De coração aberto coloco meu gabinete de forma humilde e 

modesta à disposição para ajudar no que puder para executarmos, realizar e praticarmos esse 

projeto do nosso decano Nelson Chaves, que é o TCE Cidadão. As portas estão abertas. Ele 

falou do Magalhães Barata mas muita gente conhecia o Serzedelo Correa apenas pela rua. 

Mas o Serzedelo Correa é paraense, tem uma história importantíssima. É o grande exemplo 

não só para o Pará, mas para o Brasil. Principalmente nos tempos em que vivemos hoje de 

tanta corrupção, tanto problema. Desde a época dele criou o controle externo, foi ministro. Um 

breve relato, vai estar tudo explicado nos livros aí. Ele era ministro e o presidente da 

República era contra ele criar os tribunais de contas e controle. O presidente que é o chefe 

dele: “não, não vai criar isso aqui”. Ele pediu demissão do cargo, disse: “ou vai criar isso ou 

eu vou sair do cargo”. Pediu demissão. Naquela época um cara extremamente preparado e 

claro nas suas ideias pensando no futuro. Então o Serzedelo Correa, tem o nome da rua, mas é 

de um ilustríssimo paraense que contribui naquela época e até hoje contribui com o Brasil com 

suas ideias e projetos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência em 

nenhum momento utilizou demasiadamente a palavra. Mas utilizou de forma conveniente e 

oportuna ao meu entender. E quero aqui agradecer a Vossa Excelência, ao conselheiro Nelson, 
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conselheiro Luís Cunha e me somar aos cumprimentos à coordenadora e ao professor da 

escola Magalhães Barata e aos alunos e alunas aqui presentes. Quero dizer a eles, como disse o 

conselheiro Cipriano, conselheiro Luís Cunha e o conselheiro Nelson, o Tribunal de contas está 

sempre aberto a demandas da sociedade. E aqui incluiu toda a sociedade organizada. O TCE 

Cidadão que é um projeto idealizado pelo conselheiro Nelson tem esse objetivo de conclamar, levar 

conhecimento das instituições públicas aos alunos para que a cidadania possa ser exercida em sua 

plenitude. Os conselheiros Luis Cunha e Cipriano, como perceberam, deram uma aula de como 

funciona, mais ou menos, o tribunal de contas de forma muito rápida. O conselheiro Nelson Chaves 

nos brindou com uma aula de história, a quem eu agradeço. Porque a mim, que não nasceu nesta 

terra, mas que a ama de paixão, conhecer a história da sociedade paraense e do seu povo é 

extremamente importante. Então, é importante conhecer a história porque a partir do passado a 

gente determina o presente e prospecta o futuro. É muito importante isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Agradeço as palavras de Vossas 

Excelências dirigidas na manhã de hoje aos nossos visitantes. Sejam sempre bem-vindos. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Também 

gostaria de me somar às palavras aos alunos, professores da escola Magalhães Barata que estão 

no dia de hoje conhecendo um pouquinho o funcionamento do tribunal de contas. Sejam bem-

vindos ao nosso tribunal. Senhor presidente e senhores conselheiros, eu gostaria apenas de trazer 

algumas informações. Primeiramente parabenizar mais uma vez o conselheiro Cipriano pelo 

trabalho à frente do estudo da Lei Kandir. Muito importante para a gente do controle e também 

para o estado do Pará. Foi distribuída hoje na sessão a resolução que trata das regras de transição 

de governo. Essa resolução vem dar cumprimento à emenda 70 da constituição do estado, artigo 

341. Foi uma emenda promovida pela rede de controle no ano de 2016 e ficou a cargo dos 

Tribunais de contas a Regularização dos documentos que deveriam compor a análise da comissão 

de transição que fosse implementada. E a constituição estabelece o prazo de 15 dias a partir da 

proclamação do resultado para que faça a constituição dessa comissão. Então, por isso a 

importância da gente poder avaliar esse trabalho e aprovar isso dentro de um tempo hábil antes 

que sejam constituídas as comissões, tendo em vista que não sabemos os resultados, se será 

resolvido no primeiro ou no segundo turno, enfim. Essa resolução vem dar cumprimento ao artigo 

341 da constituição do estado. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que a rede de 

controle de combate à corrupção no estado do Pará está lançando uma campanha pelo voto 
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cidadão, pelo voto consciente. Já foram distribuídos quase dois mil cartazes para vários lugares de 

grande circulação. Gostaria de deixar aqui registrado, doutor Patrick, o apoio do Ministério 

Público de Contas na divulgação por meio da sua assessoria de comunicação, a Rosana, 

autorizado pela procuradora geral Silaine, que tem sido de grande valia para a rede. Acho que não 

poderia deixar de fazer esse registro aqui. A campanha tem conseguido uma grande divulgação, 

tem amplificado o espaço em relação a essa campanha. E o Ministério Público de Contas tem sido 

um parceiro muito importante. Então, muito obrigada mais uma vez em nome de todos nós que 

estamos articulando esse trabalho, porque tem sido muito relevante para a gente esse apoio. Por 

fim, também gostaria de deixar registrado que a conselheira Lourdes Lima tenha uma breve 

recuperação diante desse pequeno acidente que teve e que possa estar em breve novamente aos 

trabalhos deste tribunal. É isso, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Primeiro 

também ratificar os desejos da conselheira E nós todos desejamos a breve recuperação dela. 

Esteve em visita oficial o conselheiro Cipriano no momento do acidente. Mas eu queria dizer a 

respeito do comentário da conselheira Milene que é o que todos desejamos. Nós temos visto aqui 

muitas vezes os prefeitos – especialmente os prefeitos, doutor Patrick – com a queixa de que a 

transição se faz com dificuldade. Especialmente quando a transição é de um adversário. 

Documento não aparece, o contador foi embora e quanto mais a gente sobe nas esferas do poder 

no sentido da responsabilidade – Nação, estados, municípios – deveríamos todos zelar e cobrar que 

a transição de um governo para o outro fosse feita em qualquer circunstância, independente das 

preferências ou das coligações partidárias, da maneira mais suave possível porque o cargo é 

impessoal. Então, não se trata de querer impor a uma autoridade como ele vai fazer ou deixar de 

fazer. Isso deve ser uma coisa que deve ocorrer sem maior turbilhonamento. Sem exposição e sem 

confusão, porque sou secretário hoje e no dia seguinte não sou mais. Então não se pode tratar o 

negócio público de qualquer forma, daí a importância absoluta não só do nosso controle externo, 

mas fundamentalmente do controle social para mostrar essa contrariedade ao gestor que chega e 

encontra uma casa muitas vezes como se fosse um campo de batalha cheio de minas para serem 

explodidas. Então realmente é essa limitação. São aquelas coisas que, como dizem os advogados – 

doutora Rosa, me corrija – é coisa consuetudinária. Do conhecimento de todos que o negócio 

público é da sociedade, é impessoal. Então essa transição que muitos falam aqui e acolá deve ser 

feita de maneira... e o dia que conseguirmos isso verdadeiramente seremos uma democracia, um 
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país respeitado. Não se pode mais admitir que a transição de um governo – federal, estadual ou 

municipal – tenha esse tipo de armadilha. Então se o negócio público foi do conhecimento da 

sociedade, dificulta esse tipo de procedimento, dos tais esconderijos. Porque ali qualquer coisa que 

dificulte uma nova administração, seja no nível que for, não vai ser o prefeito, governador ou 

presente que Será prejudicado; será a sociedade. E acho que o tribunal de contas, pelo esforço 

conjunto com todas as instituições – especialmente o Ministério Público de Contas -, na medida em 

que nós aprofundarmos e zelarmos por essas medidas, com certeza estamos tendo a consciência de 

que estamos colaborando para construir essa sociedade justa, democrática e solidária que todos 

queremos construir para nossas gerações futuras. Então, parabenizo a oportunidade e à 

conselheira pelos esclarecimentos oportuníssimos que trouxe. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, queria propor aos colegas e ao 

plenário, conversando aqui com o conselheiro Nelson, para dar um presente à escola Magalhães 

Barata, o nosso livro, um breve histórico aqui da vida de Serzedello Corrêa. Foi escrito por 

Amarilis Tupiassu. Também foi uma sugestão do conselheiro Nelson e ao final da sessão, senhor 

presidente, depois de encerrar gostaria de convidar os professores e os alunos e pedir ao nosso 

decano conselheiro Nelson Chaves que fizesse a entrega do livro para a escola ter lá na sua 

biblioteca a oportunidade de conhecer um pouco mais da história desse grande paraense Serzedelo 

Correa. É uma proposição. Peço apoio também do Ministério Público, doutor Patrick, e se todos 

concordarem, ao final de sessão o conselheiro Nelson fará a entrega dessa obra. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu agradeço. É 

costumeira a gentileza do conselheiro Cipriano, somos amigos desde 1988. Ele tem uma paciência 

extrema, Patrick, porque me aturar desde 1988, mas temos duas eminentes integrantes do nosso 

tribunal no plenário, conselheira Rosa, que nos encanta com seus pareceres e sua inteligência e 

temos a conselheira substituta Milene. Se não aborrecesse ao conselheiro Cipriano, gostaria de ao 

final pedir que ambas façam a entrega desse livro em nome do nosso tribunal com a devida vênia 

de Vossa Excelência que nos preside e quero cumprimentá-lo pela sessão de hoje. Pedia que a 

conselheira Rosa e a conselheira substituta Milene fizessem em nosso nome a entrega do livro do 

Inocêncio Serzedello Corrêa. Dizendo também aos alunos que o Magalhães Barata é Joaquim 

Magalhães Cardozo Barata. Então, se conselheiro Cipriano me permitir, está feita a sugestão. 

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

aprovado, presidente. Temos que ouvir os mais experientes, não é isso? Rapidamente, presidente, 
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acho que é importante. Da minha parte não tem problema, mas pode consultar os colegas. Ao final 

do nosso debate lá em Brasília com os ministros, estávamos com o procurador geral lá de Minas 

Gerais. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ligou para o procurador na nossa 

presença, porque o material que entregamos lá, nosso estudo tem todos os estados do Brasil. E no 

estado do Pará tem todos os 144 municípios. E o governador ligou porque ele recebeu o estudo – 

ele mandou por internet para o governador – e o governador então pediu que ele providenciasse 

um estudo dos municípios de Minas Gerais porque ele queria ver. Que ele recebesse a ideia do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará e imediatamente atualizasse os valores referentes aos 

municípios de Minas Gerais. O que mostra que a nossa comissão de trabalho aqui representada 

pelo doutor Reinaldo tem uma sensibilidade muito grande. Até porque as pessoas moram nos 

municípios e dependem muito dos recursos. E o governo de Minas Gerais, que é interessadíssimo 

nessa questão, imediatamente pediu que ele apresentasse para eles um estudo semelhante ao do 

estado do Pará. Então, faço esse registro aqui com alegria e orgulho, porque estamos com um 

estudo bem feito – falo isso com toda a humildade. E os estados estão pedindo as informações ao 

Tribunal de Contas do Estado do Pará e pegando nossa base, nossa referência para fazer essa 

apresentação. Dito isso, presidente, concordo com o conselheiro Nelson. Será uma honra termos as 

duas representantes aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Obrigado, conselheiro Cipriano, a quem agradeço pelo êxito da reunião que teve em 

Brasília, cumprindo com o tribunal de contas a sua missão e chamando a atenção para um 

problema que é recorrente, que é a questão da Lei Kandir que tanto afeta as políticas públicas do 

nosso estado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Bom dia, senhor presidente e senhores conselheiros; conselheiros substitutos; servidores da 

Casa; visitantes. Primeiramente eu gostaria de confirmar que aceito com muita honra a sugestão 

do nosso decano de dividir com a doutora Milene a oferta do livro do Serzedelo Correa. Alguns 

pontos apenas que eu queria ressaltar, serei breve. Primeiramente parabenizar o doutor Cipriano 

pelo trabalho realizado em Brasília referente à Lei Kandir. Muito nos orgulha e muito enobrece o 

nosso tribunal. Da mesma forma gostaria de cumprimentar Vossa Excelência doutor Odilon pela 

participação no encontro em Brasília da Atricon representando o estado do Pará e inclusive 

palestrando. Queria felicitar e cumprimentar o professor Maurício Ramos, a coordenadora 

Rosangela Gomes e todos os demais estudantes da escola Magalhães Barata aqui presentes. É um 

prazer recebê-los e poder contribuir com a instrução de vocês, principalmente no que se refere ao 
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papel dos tribunais de contas dentro da estrutura constitucional do Brasil. Isso sempre 

possibilitado pelas ideias do nosso decano dotado de muita experiência, uma mente fértil e 

brilhante que sempre contribuiu positivamente com o sucesso dessas ações relacionadas ao 

exercício da cidadania no nosso estado. Obrigada, doutor Nelson. Por último, muito bem lembrado 

pelo conselheiro, amanhã é o aniversário da nossa presidente doutora Lourdes Lima, gostaria de 

felicitá-la pessoalmente, infelizmente em razão do problema de saúde ela não está presente. Então 

gostaria apenas de registrar todo o meu desejo de pronta recuperação em primeiro lugar, e em 

seguida felicitá-la por mais um aniversário. Desejar saúde, sucesso e sempre proteção de Nossa 

Senhora e Deus na sua vida. É só isso, presidente, muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu que agradeço a Vossa Excelência. Inclusive, 

aceitando honrosamente e também me somo à entrega dos livros sobre Serzedelo Correa ao 

coordenador, professor e alunos. Serzedello Corrêa, como bem pontuou o conselheiro Cipriano 

Sabino, é um personagem do estado do Pará responsável por existirem os tribunais de contas e 

como bem pontuou o conselheiro Cipriano Sabino, agindo à arbitrariedade do então presidente da 

República Fernando Peixoto. Eu também quero desejar à conselheira Lourdes Lima que tenha uma 

pronta recuperação de saúde e somar aqui desejando a ela na data do dia cinco, que é amanhã, o 

aniversário dela, desejando a ela toda a felicidade do mundo. Que ela continue iluminada e 

abençoada como pessoa que é ao lado de seus familiares e amigos. De coração desejo a ela e 

assim o farei pessoalmente e deixo já de público os meus parabéns à conselheira Lourdes Lima. 

Quero também me somar e agradecer ao Ministério Público de Contas por cooperar nessa 

campanha do voto consciente da rede de controle. Não é fácil isso. E como bem pontuou aqui o 

conselheiro Nelson Chaves, vai ao encontro também da questão da emenda constitucional 70, a 

transição. Não se pode pensar numa república democrática sem que haja uma transição entre seus 

governantes. Isso não é saudável e demonstra um certo grau de imaturidade quando não ocorre. E 

para quem tem o viés republicano, democrático independente de quem seja o governante de 

plantão, o bem maior é a sua população, sua sociedade. Questiono se alguém mais deseja fazer uso 

da palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor presidente, estou até repetitivo hoje, me desculpe. É o peso da idade que faz isso. É 

lamentável, claro, o acidente da conselheira Lourdes e desejamos toda a felicidade ao passar seu 

aniversário. Fico mais penalizado ainda porque na data de hoje vai haver aqui de tarde a abertura 

da exposição das Canoas dos Promesseiros. Aquele evento que o tribunal faz na saudação do Círio 
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de Nazaré. Está aí essa fachada pela quitina envolta, mas se olharem aqui pelos vidros verão que 

já os barquinhos, inclusive, conselheiro Odilon, estive ontem à noite aqui. Até para a gente poder 

sentir não só a beleza das embarcações que vão estar lá expostas ao domínio público, mas a 

dificuldade do trabalho. Os tanques estão cheios para que possa haver simbolicamente a 

navegação e dizia o cidadão que faz os barquinhos, porque os barcos vêm e há uma técnica toda 

para a montagem dos barcos para que eles não batam uns contra os outros na parede. Isso é um 

trabalho denodado, meticuloso e ele faz de noite entrando pela madrugada. Acredito que vai ficar 

uma coisa muito bonita. E a conselheira Lourdes foi com a equipe toda dela, é extremamente 

importante no apoiamento para que essa iniciativa se concretizasse. Acho que já está até inscrita 

na história de Belém. Eu já via ontem, conselheira Rosa, quando estávamos aqui de noite, as 

pessoas que passavam nos ônibus já com a curiosidade. Acho que vai ficar uma coisa muito bonita. 

E me somo e esses desejos de que seja possível, mesmo que ela venha numa cadeirinha de rodas e 

possa presenciar isso porque teve participação efetiva para que isso fosse concretizado. De 

maneira que nós, além dos convidados que certamente virão... ela até me pediu que fizesse isso 

ontem à noite. Aos conselheiros, conselheiros substitutos e nossos servidores, porque isso é uma 

coisa de todos nós. É uma consagração do esforço. Ali está o sentimento de todos nós, 

especificamente com um setor mais, ou outro aprofundando no trabalho. Mas aquilo envolve 

Ministério Público de Contas, sempre bem-vindo nessa iniciativa. O desejo de felicidades pelo 

aniversário e sobretudo que hoje ela possa fazer esse sacrifício e compartilhar com todos, essa 

inauguração que eu sei que ela deseja muito que isso dê certo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor presidente, muito rapidamente desejo mandar 

um abraço à nossa presidente conselheira Lourdes Lima, primeiro desejando que ela se recupere 

logo e, em segundo, pedindo as bênçãos de Deus para a vida dela. Que ela seja muito feliz e que 

esse aniversário seja mais um dia marcante na vida dela com a benção de Deus. O que pedimos 

para uma pessoa que gostamos é que tenha, principalmente, saúde. E coincidindo com seu 

aniversário ela teve uma pequena dificuldade, mas já está sendo tratada. Creio que logo, logo ela 

estará pronta para voltar ao trabalho. Que Deus a abençoe e a proteja. Desejo maravilhas para a 

vida da conselheira Lourdes Lima. É isso que queria dizer, senhor presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, ontem numa 

missão oficial do Exército Brasileiro, especificamente no quartel do Exército da Oitava Região 

Militar, onde fica a Praça da Bandeira, visitando institucionalmente, oficialmente o General 
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Comandante Militar do Norte. Os conselheiros aqui, todos têm conhecimento e nos deram essa 

honrosa e alegre missão de ir lá apresentar aprovação da comenda Serzedello Corrêa – que é a 

maior comenda do tribunal. Comunicar ao tribunal que foi aprovado por unanimidade por todos os 

conselheiros. Citei lá o nome todos os conselheiros. Conselheira Lourdes estava na condição de 

presidente conosco, e eu como autor da proposta, estávamos lá em reunião com o General Paulo 

Sérgio. E o convidamos para vir participação da sexta de integração e fazer aqui uma 

apresentação atual das forças militares na Amazônia. Já aproveito a oportunidade e convido a 

todos para participar dessa reunião. Ele aceitou com alegria, falamos do conselheiro Nelson 

Chaves que é, vamos dizer assim, idealizador dessa questão e já trouxe para cá várias autoridades 

e pessoas importantes do Estado para falar cada um na sua pasta e explicar um pouquinho dos 

seus trabalhos em cada área. E o general então se colocou à disposição, disse que vem e vai fazer a 

apresentação. E a conselheira Lourdes Lima com a equipe cerimonial vai coordenar com o 

conselheiro Nelson Chaves a sexta de integração. Nesse dia, se der tudo certo, vamos entregar a 

comenda Serzedelo Correa ao General Paulo Sérgio, Comandante Militar do Norte. E na hora que 

íamos saindo, presidente conselheiro Odilon, a conselheira Lourdes Lima torceu o pé no último 

degrau da escada e teve o acidente. Sentindo muitas dores, imediatamente o general chamou o 

corpo médio do Exército, que deu atendimento total e imediato. Aproveito aqui par agradecer o 

carinho, atenção e dedicação dos militares do Exército em cuidar da nossa presidente de forma 

rápida e eficiente. De lá ela foi conduzida. Até o momento, presidente Odilon e doutor Patrick, 

estávamos entendendo que era apenas uma torção, uma luxação. Porque ela estava mexendo o pé, 

sentindo muitas dores. Foi conduzida para o hospital Guadalupe com o pessoal do Exército, os 

médicos, dentro da ambulância acompanhando. Atenção e carinho total. Agradeço mais uma vez. 

Lá, fazendo os exames, foi constatado que ela teve uma fratura no pé direito. E o médico, pela 

informação que tive lá e depois à noite, recomendou que ela ficasse com imobilizada do joelho pra 

baixo e que evitasse qualquer tipo de movimentação e esforço no sentido de ajudá-la a minimizar o 

sofrimento da fratura e começar a recuperação com a medicação e tratamento adequado. Então, 

obviamente que a gente não espera que aconteça isso. É um acidente. Mas estava do lado dela e vi 

tudo o que aconteceu. Realmente foi uma situação de acidente, mas poderia ter sido até pior. Se 

fosse um degrau acima, ou dois ela podia ter machucado mais, batido a cabeça, enfim, uma 

situação até maior. Mas eu digo com toda a humildade, graças a Deus foi apenas uma fratura no 

pé e nada de mais grave aconteceu. Ela vai se recuperar, tenho fé em Deus. Inclusive quero que o 
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tribunal encaminhe um ofício para ela oficialmente – se o senhor concordar e todos votarem – de 

pronta recuperação, apoio e fé. Porque efetivamente, esse momento agora, no caso, ela é a 

presidente e tem várias cerimônias, atividades e compromissos, às vésperas do Círio de Nazaré. 

Foram expedidos diversos convites às autoridades, inclusive o general foi convidado. Imagina com 

ela deve estar se sentindo com todos esses compromissos assumidos. Responsabilidade a gente sabe 

que ela tem e ver que ela tem que ficar nessa condição. Até concordo, conselheiro Nelson, acho que 

se for possível, ela puder estar presente nem que seja com todo o apoio, temos aqui o corpo 

médico, e se ela se sentir bem eu não vejo problema, mas se for possível. Se não for, temos que 

apoiar e compreender. Esse acidente não foi outra coisa a não ser um acidente. E ela estava em 

missão oficial, não estava passeando. Ela se machucou trabalhando. Então, presidente, quero 

encaminhar o meu sentimento de pronta recuperação, que Deus a abençoe e que ela rapidamente 

esteja pronta para continuar trabalhando. Até digo mais, graças a Deus não foi nada mais grave. 

Porque as vezes uma queda assim causa transtornos terríveis para as pessoas. Graças a Deus ela 

machucou só o pé e vai logo ficar boa. Ela me pediu ontem para que falasse como aconteceu. Ela 

se preocupa em dar satisfação. Estou fazendo isso agora, contando resumidamente a história do 

acidente da conselheira Lourdes Lima. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Conselheiro Nelson, questiono sobre a proposição do conselheiro Cipriano 

Sabino, um ofício com votos de pronto restabelecimento. Cipriano, também podemos felicitá-la 

pela passagem do aniversário. As duas coisas. Exatamente, distintos. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 128-129/2018-

SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Patrick Bezerra Mesquita: Obrigado pela palavra, serei breve. Não quero recair em 

repetições. Todos os predecessores já foram muito eloquentes, me associo a todos eles. Só queria 

fazer dois adendos rapidamente, além de desejar a pronta recuperação à doutora Lourdes e 

lembrando que amanhã é o aniversário dela, cinco de outubro, também é o aniversário da 

Constituição Federal. Completamos 30 anos de Constituição Federal. E como membro do 

ministério público responsável constitucionalmente pela defesa da ordem democrática e dos 

valores constitucionais, me sinto um tanto quanto preocupado nesse momento em que parece que a 

constituição federal virou problema, ou a raiz de todos os males do país. Quando na verdade, na 

minha opinião, é a saída que devemos prestigiar. E que ela se cumpra, como já dizia Ulisses 

Guimarães, no momento da sua promulgação. A constituição acaba encerrando um pacto de 
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convivência entre as mais diferentes ideologias. Traz consigo promessas civilizatórias que não 

conseguimos tirar do papel. E como membros de órgãos constitucionais, como somos, me sinto 

muito responsável por isso um pouco. As vezes no Brasil a gente costuma terceirizar a 

responsabilidade, sempre à busca de algum salvador no horizonte que possa nos salvar dos 

problemas. Mas também temos que estar sempre atentos às nossas próprias responsabilidades. Eu 

queria fazer essa homenagem à Constituição Federal de 1988. Para terminar queria só dar um 

testemunho sobre a atuação do tribunal de contas na rede de controle. Eu fico à vontade de falar, 

já que sou de uma instituição, embora quase irmã, distinta. Todo nascimento da proposta de uma 

norma de transição foi gerida na rede de controle, mas certamente capitaneada e produzida com 

muita força do tribunal de contas do estado. É uma atuação muito destacada do tribunal de contas, 

seja pelo conselheiro Odilon que participa muito, conselheira Milene, servidores, a Bruna costuma 

participar das reuniões, Cintia Alexandrino, Paula Maciel. Faço questão de anotar isso, 

presidente, porque a atuação do tribunal de contas dentro da rede de controle tem sido realmente 

destacada. E que possamos superar aquela imagem de uma gestão governamental muito focada no 

governo do momento e não na continuidade do estado. Parabéns ao tribunal por estar discutindo 

essa questão. Estamos diante de uma eleição que pode até se resolver no primeiro turno estadual. 

Então realmente o tempo urge para resolver essa questão. Como bem pontuou o conselheiro 

Nelson, há muitos problemas nas prefeituras, mas que podem se replicar também ao âmbito 

estadual. Então, como guardiões do erário e da legalidade estadual nós temos que estar atentos 

mesmos. Parabenizo o tribunal por estar capitaneando essa medida. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, Excelência, agradeço o 

lembrete do aniversário da nossa Constituição. De fato, estamos fazendo 30 anos. E muito das 

inovações para, como Vossa Excelência lembrou, pacificar toda a diversidade em âmbito nacional 

ainda estão em alguns momentos ou esquecidas, ou alguns governantes fazem de conta que elas 

não estão escritas. É importante lembrarmos que 30 anos já é uma senhora bem vivida. E cabe a 

nós, as instituições públicas e principalmente as de controle colocar em prática todos aqueles 

preceitos que regem a constituição. Obrigado também pelas palavras em relação à rede de 

controle. De fato, é um mecanismo de atuação inteligente que chama a atenção e aí estendo meu 

agradecimento à conselheira substituta Milene. Nem sempre posso estar presente, mas Vossa 

Excelência está lá representando esta Corte. Por fim, quero enaltecer novamente o convite já feito 

pelo conselheiro Nelson Chaves. Hoje às 17 horas a abertura da exposição Canoa de 
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Promesseiros, que tem relação tão importante com o Círio de Nazaré, tão importante para nossa 

sociedade paraense. Ocorrerá aqui no plenário Conselheiro Emílio Martins. E a exposição 

montada nos espelhos d’água em nossa Corte, como bem lembrou o conselheiro Nelson Chaves. É 

um evento muito bonito que já está no calendário de festividades do Círio de Nazaré 

tradicionalmente. Estendo a todos esse convite. Com isso, encerramos a presente sessão. Muito 

obrigado a todos. Solicito aos estudantes, coordenadora e professor para que possamos entregar 

os presentes nesse momento. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte e três minutos (11h23min) e mandou que 

eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 04 de outubro de 2018. 

 
 
 

 
JORGE BATISTA JUNIOR  

Subsecretário  
 
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 09 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR  
Secretário-Geral  

 
 

V I S T O: 
 
 
 
 
ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 
   Presidente em exercício 

 


