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Nº 5.597 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

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

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

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

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos, Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha e Daniel Mello e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente a digna representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a 

sessão. Justifico a ausência do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, representando o TCE no 

evento Diálogo Institucional promovido pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília-DF, e do 

Conselheiro Substituto Edvaldo Souza Fernandes por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 23 (vinte e três) 

de outubro 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: Declaro-me 

impedido por força regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Declaro-me impedido. 

Excelentíssima Senhora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não 

havendo expediente a ser lido Sua Excelência solicitou ao senhor secretário o seguimento da 

sessão, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2008/50781-8, que trata da Representação 
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formulada pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, que assim se manifestou: Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Inicialmente, antes de eu me manifestar 

nesse processo específico, como falei com a nossa presidente, hoje faz um ano que perdemos 

nosso ilustre procurado doutor Antônio Maria Cavalcante. E é um momento difícil para nós; 

um momento de pesar. Vai haver uma missa às 19 horas, convido a todos que quiserem 

participar, na Igreja Santo Antônio Maria Zaccaria, que fica na Boaventura da Silva, esquina 

com a 9 de janeiro. E assim, é um misto de sentimentos. Porque Deus foi tão sábio que no 

mesmo dia que perdemos o doutor Antônio, também nasceu o filho do doutor Felipe. Então é 

um dia em que celebramos o fim de uma vida exemplar e o início de uma nova vida, do Davi, 

filho do doutor Felipe. Então é um misto de sentimentos. Até gostaria de pedir a presidente 

para a gente fazer um minuto de silêncio em homenagem ao inesquecível doutor Antônio. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu queria pedir a permissão de Vossa Excelência, da mesma forma que a doutora 

Deíla, eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Antônio Maria antes dela, inclusive. E a 

parceria enorme, estreita e importantíssima que ele construiu com o Tribunal de Contas do 

Estado, enfim. Nós teríamos aqui inúmeras, “inúmeras” – a palavra seria essa – formas e 

maneiras de dizer da importância, da amizade, do carinho e do respeito que temos pelo doutor 

Antônio Maria. Quero também falar da saudade e do sentimento de perda e de pesar. Uma 

pessoa que tenho certeza que sempre vai ser lembrada não só no Ministério Público, no 

Tribunal de Contas e todos os amigos que têm e tiveram respeito e carinho por ele. Eu, com 

alegria, voto a favor dessa homenagem ao doutor Antônio Maria. Fazemos aqui até uma 

inovação – acredito eu. Estou aqui há 11 anos e não lembro de ter visto isso alguma vez. Mas 

se todos concordarem, estarei com alegria a favor dessa homenagem ao doutor Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: O conselheiro Cipriano muito bem já disse aquilo que também gostaria de 

dizer. Talvez tenha sido, aqui do plenário, o que mais convivia com o Antônio, porque minha 

ligação com ele vem lá do tempo do colégio Moderno. Fomos colegas. Fomos amigos desde 
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esse tempo. E o Antônio, como se diz rotineiramente no palavreado do povo, ele subiu antes do 

combinado. Ele ainda estava em grande atuação profissional e tinha uma dedicação toda 

especial com o Ministério Público de Contas, que a ele deve muito da sua presença. Mesmo 

dessa chegada junto ao Tribunal de Contas do Estado, ele foi realmente coadjuvado pelo 

doutor Pedro Crispino, pelo doutor Mescouto lá atrás, mas foi realmente um grande condutor 

dessa ligação que permanece até hoje e cada vez mais também solidificava esta integração 

Tribunal de Contas – Ministério Público de Contas ao ponto de muitas pessoas até 

confundirem a própria sigla – as duas siglas. O que acho que é honroso para as duas. De 

maneira que muito ele deixou. O Tribunal e o Ministério Público de Contas, hoje, seus 

integrantes são testemunhas dessa obra continuada. E todos nós como companheiros de 

trabalho, mas também como pessoas da amizade dele, sentimos sua falta e esperamos que já 

esteja no lugar merecido, no plano superior. E também por hoje, por uma coincidência, a 

missa será realizada na Igreja de Santo Antônio Maria, que era o nome dele. Santo Antônio 

Maria Zaccaria. De maneira que proponho que o plenário observe o minuto de silêncio de pé. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Gostaria de pedir a todos, diante da proposta da doutora Deíla e do conselheiro 

Nelson, para que façamos um minuto. Peço à secretaria que nos informe. Um minuto de 

silêncio em memória ao nosso querido doutor Antônio Maria Cavalcante. Obrigada a todos 

por esse momento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público 

de Contas Deíla Barbosa Maia: Eu acho que o sentimento de todos nós é de profunda gratidão. 

Tanto nós procuradores, como servidores por tudo que ele fez pelo órgão, pelo Estado, pela 

sociedade. E também a Deus por nos ter brindado com uma presença tão ímpar. Todos no 

recinto ficaram de pé e observaram o minuto de silêncio em homenagem ao Excelentíssimo 

Senhor Procurador Antônio Maria Filgueiras Cavalcante. Logo em seguida, a representante do 

parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

perda de objeto da representação e, por economia processual, opinou pelo deferimento do 

registro dos atos de admissão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para declarar a perda do objeto 

da representação e deferir o registro dos atos de admissão. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 
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Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2011/51055-9, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições 

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

o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu voto para extinguir o processo sem resolução do mérito. Consultado o 

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

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

Novamente, foi instado a se manifestar o senhor secretário, oportunidade em que anunciou os 

Processos nºs 2017/51846-2 e 2017/51866-6, que cuidam dos atos de Aposentadorias em favor 

de Elza de Nazaré Maia Araujo e Nely Costa de Souza, Procuradores Stephenson Oliveira 

Victer, Felipe Rosa Cruz, cujo relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo os 

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

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

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

Excelência proferiu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foram anunciados os Processos 

nºs 2012/51290-2 e 2012/51849-8, que agasalham os atos de Reformas em favor de Antonio 

Carlos Coelho da Costa e João Luis Silva de Souza, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Felipe 

Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento dos preceitos 

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

parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 

2008/52751-0, que cuida do ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Helio 
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Neves de Sousa, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

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

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

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

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

relator. Imediatamente, foi dado conhecimento público a respeito do Processo nº 2006/52958-0, 

que se refere ao ato de Admissão de Pessoal concursado realizada pela Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinando pelo deferimento de registro dos atos de nomeação, com exceção dos servidores Gely 

Vilarinho da Silva, Líria Ruiz Lira, Horácio Ferreira Cunha Bastos, José Luiz Alho de Souza, 

Lucélia Inoue Bispo Teixeira, Erick Apinagés dos Santos, Marcio Iacy Santos de Alcantara, 

Kátia Soares de Oliveira, Sílvia Cristina da Costa Lobato, Katia Jordy Figueiredo e Klaudia 

Yared Sadala pelo fato de não sanadas pendências para admissão. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto no sentido de indeferir o registro do ato de admissão dos servidores Gely 

Vilarinho da Silva – em razão da ausência de comprovação de não acumulação de cargos 

públicos -, de Líria Ruiz Lira, Horácio Ferreira Cunha Bastos, José Luiz Alho de Souza, 

Lucélia Inoue Bispo Teixeira, Erick Apinagés dos Santos, Marcio Iacy Santos de Alcantara, 

Kátia Soares de Oliveira, Sílvia Cristina da Costa Lobato, Katia Jordy Figueiredo e de Klaudia 

Yared Sadala, por não terem demonstrado compatibilidade de horário entre os cargos 

mencionados e deferir o registro do ato de admissão dos demais servidores concursados. 

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

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

relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2008/50784-0, que cuida da Representação 

formulada pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, sob a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 
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No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela perda de objeto da 

representação e por economia processual, opinar pelo deferimento do registro dos atos de 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para declarar a perda de objeto da 

representação, e por economia processual, deferir o registro dos atos de admissão. 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, foi anunciado o Processo nº 2010/51253-7, que trata do ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, sob a relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

do processo sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto para extinguir o processo 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. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2016/51289-0, que trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Transporte, Procurador Stanley Botti Fernandes, funcionando sob a 

relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento dos preceitos legais e 

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

escrito nos autos, opinando pelo indeferimento do registro dos atos sujeitos à análise, nos 

termos do art. 109, II do RITCE. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir, de forma 

excepcional o registro dos contratos. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Divirjo do relator para votar pelo indeferimento do registro. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a 

divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto 

do relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Voto de acordo com o relator. Pronunciou-se, oficialmente, a presidência que resolveu o 

plenário acatar por maioria de votos, quatro contra dois, a posição do relator. Neste momento, 

registrou-se a saída de plenário, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. 

Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/52089-2, que se refere ao ato de Aposentadoria 

em favor de Zelino Santana Pinto, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, 

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

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

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

decisão para deferir excepcionalmente o ato de aposentadoria, com recomendação à Polícia 

Civil no sentido de impedir que servidores de seu quadro permaneçam em atividade além da 

idade de 75 anos. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. 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. Na mesma disposição, foram anunciados os Processos nºs 

2015/50925-6 e 2017/51858-6, que agasalham os atos de Aposentadorias em favor de Nei 

Monteiro Botelho e Lucineide Monteiro Dias, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Felipe 

Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No 

cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento dos 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Neste momento, 

registrou-se a saída de plenário, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2017/50569-7, que cuida do ato de 

Aposentadoria em favor de Raimunda Silva de Souza, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 
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que funcionou sob a relatoria do Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento dos 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro de aposentadoria. 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. Neste momento, registrou-se o retorno ao plenário, do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Sem demora, foi dado 

conhecimento público sobre o Processo nº 2017/51861-1, que trata do ato de Aposentadoria em 

favor de Maria das Graças Souza da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi 

o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi 

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

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

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

decisão 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na mesma senda, foi anunciado o 

Processo nº 2017/52930-1, que versa sobre o ato de Aposentadoria em favor de Ivonaldo Brito 

Rolim, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

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

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

deferir 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 
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manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2017/53165-3, que cuida do ato de Reforma em favor de Antonio José Pereira Alves, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 

No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir 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. 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. No seguimento da sessão, deu-se o anúncio do Processo nº 2008/52322-4, 

que trata do ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Raimundo Antonio Brito 

Salgado, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a 

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

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

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

registro, com recomendação ao IGPREV. 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 

2008/52775-7, que versa sobre o ato de Pensão em favor da dependente do ex-segurado 

Francisco Cassimiro do Nascimento, Procurador Felipe Rosa Cruz, Relatora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi 

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

autos, opinando pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para extinguir o processo sem resolução do mérito. Consultado o Plenário, este se 
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manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Imediatamente, foi dado 

conhecimento público sobre o Processo nº 2016/51559-3, que se refere ao ato de Pensão em 

favor dos dependentes do ex-segurado, Cabo PM Antônio Gracirlei Paixão Souza, Procuradora 

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

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

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir 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. 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. No curso da sessão, foi anunciado o Processo nº 2018/51219-9, que agasalha o ato de 

Pensão em favor da dependente do ex- segurado, Soldado PM Gederson de Oliveira Araújo, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

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

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

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

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

relator. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2014/50573-7, que trata da Denúncia 

Formulada pelo Sindicato das Empresas de Serviços Terceirizáveis, Trabalho Temporário, 

Limpeza e Conservação Ambiental do Estado do Pará, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos preceitos 

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

parecer escrito nos autos, opinando pelo arquivamento da presente denúncia, com expedição de 

recomendação à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, dando-se ciência aos 

envolvidos. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 
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forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de arquivar os autos, com 

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

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

manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2006/51022-1, que 

agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Maracanã, responsável espólio de Raimundo 

Queiroz de Miranda, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinando pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas regulares. 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 prosseguimento à pauta, foi anunciado o Processo nº 

2010/52888-7, que versa sobre o Recurso de Revisão interposto pelo Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinando pela extinção do processo sem julgamento de mérito por perda do objeto processual. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de extinguir o processo sem a resolução do 

mérito pela perda de objeto processual, e também pelo registro da Portaria AT PS n. 249 

publicada no DOE de 16/02/2011, conforme 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/50865-4, que trata do Recurso de Revisão 

interposto por Pedro Paulo Souza de Almeida, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relator 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi 

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

autos, opinando pelo conhecimento e não provimento, confirmando-se desta forma, a íntegra da 
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decisão prolatada no Acórdão nº 43.664, de 14.08.2008. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para conhecer do recurso e dar-lhe provimento para modificar a decisão atacada, para julgar 

irregulares as contas do recorrente, por grave infração à norma legal decorrente do emprego de 

modalidade de licitação incorreta e menos abrangente, porém sem devolução, manter a multa 

aplicada no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), 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 do 

relator.  Neste momento, registrou-se a saída de plenário, da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Esgotada a pauta de julgamentos, a 

Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: considerando 

novas propostas de emendas apresentadas pelo Excelentíssimo conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, informo aos Excelentíssimos senhores conselheiros e conselheira, conselheiros 

substitutos e conselheira substituta que será redistribuída mediante os e-mails corporativos a 

minuta de resolução que trata dos documentos, informações e procedimentos necessários à 

transição de governo do chefe do Poder Executivo estadual com a reformulação efetuada pela 

SECEX considerando as sugestões apresentadas. Deveremos trazer na próxima terça-feira 

para que seja votada esta matéria. Informo também aos Excelentíssimos senhores conselheiros 

e conselheiros substitutos que será distribuído mediante e-mails corporativos a minuta de 

resolução que trata da composição do encaminhamento e da autuação processual referentes 

aos atos de admissão de pessoal por meio do sistema eletrônico E-jurisdicionado, módulo 

admissão. Esta é uma etapa envolvendo uma das ações do plano de gestão desta presidência 

cuja responsabilidade está sob a coordenação da SECEX e SETIN conjuntamente. Então, na 

próxima semana também traremos essa nova resolução que terá a partir de hoje a sua 

distribuição aos e-mails corporativos. Trabalho feito conjuntamente pela SECEX e SETIN. 

Esta presidência passará a palavra agora ao Excelentíssimo senhor conselheiros Nelson 

Chaves, que fará o resumo do relatório trimestral como resultado do plano estratégico da 

tecnologia da educação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora presidente, agradeço a Vossa Excelência, é só para dar ciência ao 

nosso plenário, aos nossos conselheiros, conselheiros substitutos e servidores na presença do 
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Ministério Público de Contas. Na realidade é um trabalho desenvolvido pela SETIN, que tem 

na coordenação o Carlos Gomes. Esses trabalhos todos são, em verdade, prosseguimento de 

um planejamento que já vem sendo adotado e concretizado nesta Casa. Aqui teve muito do 

nosso barítono, conselheiro Luís Cunha, agora gosta de votar fora do plenário; agora ele vai 

votar em trânsito ali. Mas não tem votação, o relatório é o seguinte: como resultado, aliás, 

conselheiro Cipriano, eu queria chamar atenção de Vossa Excelência, antes de entrar, o 

conselheiro Cipriano em seguida provavelmente vai falar. Estava conversando comigo 

novamente a respeito de providências da Lei Kandir, que teve ele como representante desse 

tribunal na coordenação desse trabalho. Parece que finalmente se descortina alguma coisa de 

concreto lá na lavra do TCU. Resumo do relatório trimestral: resultado do plano estratégico 

de tecnologia da informação. A SETIN disponibilizou o sistema portfólio, TI e realizou o 

levantamento de necessidades de TI, gerando inventário de necessidades que se encontra 

disponível para consulta de todos na intranet. Carlos Gomes, à vontade, qualquer tropeço meu, 

me corrija, por favor. Dentre os itens constantes do inventário, destacamos a aquisição de 273 

estações de trabalho e 73 notebooks, bem como o desenvolvimento de 45 sistemas. Destes, 21 

para a SECEX. Ou seja, um trabalho entrosado, conselheiro Luís, como Vossa Excelência 

também preconizava aqui. Um trabalho em que a secretaria de tecnologia e informação atua 

como suporte para as atividades fins da Casa – o caso, da SECEX é especialmente pertinente 

nesse sentido. E o objetivo do inventário de necessidade de TI é auxiliar exatamente o 

planejamento da área da tecnologia e informação. A partir do levantamento a SETIN já 

elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2019, aprovada pelo comitê diretivo – 

Vossa Excelência também tem muita participação nisso – e encaminhada à Secretaria de 

Administração para consolidação como o orçamento do tribunal. Em setembro de 2018 teve 

início a execução do projeto do novo Data Center do tribunal. Está bem encaminhado já. 

Acredito que próximo à efetivação, que será uma coisa importante para todos nós, 

especialmente para a instituição. A empresa contratada já entregou o projeto executivo e 

correspondente à primeira etapa estabelecida no contrato. Provavelmente nos próximos dias – 

e Vossa Excelência, presidente, está informada disso o coordenador da área também 

permanentemente, por todos os motivos, comunica a Vossa Excelência as atividades que estão 

procedendo – nos próximos dias as obras de adaptação. Obras civis pequenas, porque o Data 
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Center já vem pronto para ser instalado. E de maneira que penso que será uma coisa muito 

positiva. Quero sempre realçar, conselheiro Luís Cunha, porque acho que é uma coisa da 

justiça essa continuidade do processo. Na realidade, aqui não há nenhuma invenção da roda. 

Há, sim, o trabalho de continuidade técnica em coisa que é de raiz do tribunal; que nos permite 

chegar à nossa modernidade tão almejada. E eu sempre tenho feito questão de realçar isso a 

partir do secretário, que é um trabalho para ser positivo. Agradeço também aos nossos 

conselheiros substitutos, porque toda vez que precisamos de um esclarecimento, de uma 

cooperação, portas sempre abertas. E os servidores da Casa em todos os setores. Porque 

realmente isso tem que ser um trabalho coletivo. Não sendo um trabalho coletivo, certamente 

não vai atingir aquele, até porque estamos sempre prontos e agradecemos por qualquer tipo de 

sugestão; toda critica positiva que tiver é extremamente bem-vinda, porque o desejo é finalizar 

alguma coisa que possa contemplar o que é melhor para a instituição. Finalizado o processo 

licitatório, a Secretaria de Informática vai realizar a instalação do novo Firewall com o 

objetivo de apoiar a implantação da política de segurança da informação do tribunal. Esse 

dispositivo trará maior controle e segurança à rede de computadores e todos os sistemas 

instalados no tribunal. A secretaria finalizou o projeto de infraestrutura de virtualização do 

desktop. Este processo vai viabilizar o trabalho remoto. Não está presente aqui o conselheiro 

André, mas quero também dizer que ele muito fala conosco aqui, conselheiro Julival – nosso 

profeta – no sentido do trabalho à distância utilizando a modernidade da informática. Isso tudo 

nós estamos trabalhando para que ele possa ser concretizado e a gente, enfim, não num 

horizonte tão distante já possamos utilizar. E foi disponibilizado no portal da internet o 

informativo TCE nº 4, que é o boletim. Ontem também vimos na nossa capacitação a questão 

da importância da jurisprudência. Uma atividade aqui coordenada pelo nosso ex-presidente 

conselheiro Cipriano Sabino. Essa questão da jurisprudência, tive a honra de passar também 

nesse setor. É uma coisa de extrema importância e o conselheiro Cipriano tem feito um 

trabalho com sua equipe lá, o conselheiro substituto Julival participa muito disso, profetizando 

as coisas sempre, conselheiro Julival sempre profetiza; o doutor Tuffi e a secretaria, enfim, a 

gente vai nominando e eu quero até pedir desculpas a alguém que eu eventualmente não faça, 

mas que realmente é um trabalho conjunto que se robustece nesses que eu citei aqui – e 

também os outros que eventualmente tenham participado e colaborado, sintam-se. A SETIN 
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está implantando a central de serviços de tecnologia de informação. A ação já estava prevista 

na gestão do conselheiro nascido naquela altura em Urumajó – não é, conselheiro? Agora é 

Augusto Corrêa. Mas ele é lá de Bragança e foi exatamente no plano de gestão do conselheiro 

Luís Cunha. Está sendo dado continuidade na gestão da conselheira Lourdes Lima de Oliveira. 

O grande problema entre os dois é o problema da qualidade da farinha, né? Uns dizem que é 

Irituia, outros dizem que é de Bragança, mas no fim o pirão é o mesmo, Daniel. Eles acabam 

fazendo um bom pirão, seja de onde for. E no próximo dia 31 de outubro, às 10 horas – quero 

chamar atenção para isso – no auditório a secretaria de informação estará apresentando aos 

conselheiros, conselheiros substitutos e servidores do tribunal esta nova forma de 

relacionamento com a área de TI. Já estou antecipando aqui, presidente, com autorização de 

Vossa Excelência estou tirando a carga do seu pé de ouvido um pouco para fazer a 

apresentação a todos os conselheiros, conselheiros substitutos e servidores; importante que 

estejam lá para participar desse momento. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência tem razão. É um 

momento muito importante. Dia 31. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Também quero me congratular, Carlos, com toda a equipe da 

SETIN que eu sei que é valorosa, tem lhe auxiliado bastante. Essa é uma conquista de todos. A 

SETIN desenvolveu um novo sistema para ouvidoria e realizou adaptações no módulo interno; 

a ouvidoria, para o módulo externo, também atendendo o disposto na Lei do Usuário dos 

Serviços Públicos, Lei 13.460/2017. Sistema foi desenvolvido de acordo com o novo 

regulamento da ouvidoria, que foi elaborado pela conselheira Rosa Egídia. Pena que ela não 

esteja mais no plenário. Como também não está no plenário o conselheiro Odilon, que é justo 

que se diga que foi um trabalho iniciado na permanência dele à frente da ouvidoria e que está 

tendo o prosseguimento da conselheira Rosa Egídia. O sistema está disponível desde segunda-

feira, dia 22. Então isso já está perfeitamente implantado e à disposição de todos. O contrato 

de terceirização do parque de impressão do tribunal já implantado no final de 2017. 

Possibilitou melhoria no desempenho de diversas atividades pela modernização do 

equipamento todo do parque. E também em resultado positivo para a administração: houve 

uma redução de custos exatamente na implantação desse sistema. Tivemos até um comparativo 

entre 2017 e 2018. Já se pode observar, conselheiro Luís, uma economia de 42%. Isso em reais 
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está em torno de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que é significativo no orçamento 

da Casa. Em que pese tenha havido um aumento do volume de impressão em cerca de 26%. 

Então, ao final de três anos – a duração contratual – economia aproximada na ordem de R$ 

640.000, 00 (seiscentos e quarenta mil reais). Quero finalmente dizer, presidente, que me sinto 

muito à vontade falar isso – darei com a maior honra o aparte a Vossa Excelência, conselheiro 

Cipriano -, mas dizer realmente sem nenhum problema para mim: eu sou tão somente um 

simples coordenador. Ali é o registro de um coordenador, um conselheiro, mas na realidade eu 

quero exaltar o trabalho de toda a equipe, exaltar a colaboração de todos os conselheiros, sem 

nenhuma exceção; nossos conselheiros substitutos; servidores da Casa e cada vez que 

anunciamos uma modernidade, uma conquista, ela não pode e não deve ser vista como uma 

conquista individual. Essa conquista tem que ser coletiva, que é para o benefício de todos. E 

fundamentalmente para proporcionar que esta Casa tenha minimamente a condição de prestar 

à sociedade os serviços que ela espera de nós. Quero também dar uma palavra de 

agradecimento e de carinho aos nossos companheiros do Ministério Público de Contas, 

sabendo também que eventualmente muitas vezes há conversa para aprimoramento, as 

consultas, e o Ministério Público de Contas em todos os momentos em que foi solicitado 

sempre se coloca de uma forma a colaborar conosco. Então, queria agradecer muito essa 

oportunidade aos conselheiros que têm apoiado decisivamente essa coordenação e transferir, 

de fato, esses resultados positivos para essa equipe valorosa que vem em continuidade de um 

trabalho já de todos, mas o nosso foi em sequência na gestão que Vossa Excelência está hoje 

dirigido. Acho que isso que é importante que se constate. E acima de tudo, que se possa 

festejar. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, a gente agradece também a sua 

dedicação, seu empenho junto à coordenação e principalmente junto à equipe procurando que 

realmente essa questão da SETIN possa ser cumprida e tenha parceria das secretarias, 

principalmente da SECEX, dando continuidade a muitas ações planejadas durante a gestão do 

conselheiro Luís Cunha. E a gente vem dando continuidade a esse trabalho que realmente é de 

grande função para a missão e funcionamento da nossa instituição. Hoje a tecnologia da 

informação, as outras áreas dependem muito, muito mesmo, para seus funcionamentos, da 

Secretaria da Tecnologia da Informação. Essa é uma secretaria muito importante e a gente 
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agradece a Vossa Excelência como coordenador pela sua dedicação junto com o Carlos 

Gomes, secretário, e toda a equipe. Reforço para que no dia 31 possamos estar todos – como 

Vossa Excelência já convidou – para a gente participar da instalação de uma nova forma de 

relacionamento com a SETIN, a central de serviços de tecnologia da informação. Então, dia 31 

– próxima semana – lá no auditório. Todos os conselheiros, conselheiros substitutos e 

servidores desta Corte de Contas estão convidados a participar desse momento. Manifestação 

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

obrigado. Quero aproveitar a oportunidade e já cumprimentar Vossa Excelência, a doutora 

Deíla, seja sempre bem-vinda doutora; nosso conselheiro decano e ex-presidente conselheiro 

Nelson Chaves; conselheiro Luís Cunha; conselheiros substitutos doutor Julival, doutora 

Milene e doutor Daniel; a secretaria, Tuffi, Jorge; a galeria que está aqui, alguns servidores, 

alguns visitantes; e cumprimentar os internautas que nos acompanham nas sessões plenárias 

que são transmitidas ao vivo. Muito obrigado pela importante audiência dos internautas. 

Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar a parabenizar o 

conselheiro Nelson Chaves que apresenta um breve resumo – obviamente que tem muitas 

coisas importantes, e como ele disse, uma equipe muito boa que ajuda o trabalho dele – do 

relatório trimestral exatamente sobre o plano estratégico de tecnologia da informação. O 

conselheiro Nelson merece nosso reconhecimento. E a ele os parabéns, e a toda a equipe pelo 

desempenho, empenho e dedicação. Todos nós sabemos que os conselheiros e o Ministério 

Público também têm inúmeras atribuições, processos que requerem estudo e dedicação. E 

mesmo assim o conselheiro Nelson ainda encontra tempo para estar reunido com sua equipe 

produzindo um trabalho especial, extraordinário fora a competência normal determinada pela 

Constituição. Que vem, obviamente ajudar o tribunal de contas nesse sentido. Então quero 

parabenizar o conselheiro Nelson e toda a equipe – está aqui o Carlos Gomes – transmitindo 

aquele abraço e o reconhecimento. Parabéns a equipe do conselheiro Nelson. Fez gentis 

referências à equipe em que estou hoje, sobre o boletim informativo de jurisprudência. Tenho 

apoio significativo e digo até fundamental do conselheiro Julival – me ajuda muito – e do 

doutor Tuffi. Muito importante nossa equipe. E o conselheiro Nelson, de forma gentil, 

reconheceu, abraçou e apoiou todas as equipes que desenvolvem esse trabalho. Conselheiro 

Nelson, receba com muita humildade e muito respeito e carinho os parabéns a Vossa 
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Excelência e a toda sua equipe. Aliás, todo trabalho que Vossa Excelência se propõe a fazer 

normalmente é muito bem feito. E a gente aprende muito com Vossa Excelência. Presidente, eu 

pedi a palavra para fazer esse registro que considero muito importante. É importante estarmos 

dividindo as informações sempre dos trabalhos; dar conhecimento; falar de forma pública e 

transmitir na internet não só internamente, mas externamente com a internet essas questões 

todas que o conselheiro Nelson falou das atribuições, dos trabalhos, e todos ficam sabendo das 

atividades importantes do tribunal. Conversando aqui com o conselheiro Luís Cunha pela 

manhã, me chamou atenção sobre uma manchete do Jornal Liberal de hoje, dia 25 de outubro. 

Não é uma notícia ruim, é uma notícia boa. Mas nos leva a uma reflexão. Lucro líquido da 

Vale do Rio Doce sobre para 1.780% no terceiro trimestre. A empresa Vale atingiu o lucro de 

R$ 5.753.000.000,00 (cinco bilhões e setecentos e cinquenta e três milhões de reais) nesse 

trimestre. É um balanço do terceiro trimestre. Os últimos três meses. Não é do ano. Vejam bem, 

não é o balança da Vale do ano. Lucro líquido de R$ 5.753.000.000,00 (cinco bilhões e 

setecentos e cinquenta e três milhões de reais). Conselheiro Cipriano, é uma notícia boa? É, 

claro. A gente pretende que as empresas produzam resultado, gerem emprego, aí vamos refletir 

com relação ao estado do Pará, conselheiro Luís Cunha. O que, conversando aqui com o 

conselheiro Luís Cunha e conselheiro Nelson, que também se preocupa com isso – aliás, desde 

o início o conselheiro Nelson foi o motivador, inspirador. Motiva a gente para cobrar e correr 

atrás disso. Ajudar o estado do Pará nisso, que é em relação a Lei Kandir. Poxa, mas a Vale 

tem um lucro extraordinário; apresenta um resultado e o estado do Pará, conselheira Milene, 

conselheiros Daniel, Julival, Luís Cunha, é mais uma demonstração clara de que esta 

famigerada Lei Kandir traz um prejuízo extraordinário para o Pará. Veja o lucro de três meses 

da Vale. O estado do Pará não recebeu nada sobre essa questão. Nada. A nossa equipe técnica, 

doutor Reinaldo Valino, doutor Érico Lima, Vera Braga e Rafael Laredo, que hoje está no 

Ministério Público, rapidamente fez um estudo aqui – o doutor Valino com a equipe – 

mostrando presidente conselheiro Nelson Chaves e presidente Lourdes Lima: a Vale, nesse 

terceiro trimestre de 2018, ela teve uma produção de mais de 104 milhões de toneladas 

exploradas de minério de ferro. Que é a principal, como posso dizer? A principal fonte de 

receita é exatamente o minério de ferro. Onde a Vale mais explora, além de outros minérios. 

Então só no minério de ferro, além de outros, foram 104 milhões de toneladas exploradas no 
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terceiro trimestre, que gerou, obviamente, esse faturamento e que gerou este lucro que saiu 

daqui do estado do Pará. Na verdade, o ferro é o principal produto de exportação do estado. E 

nesse montante todo da exportação, representa 47% do montante que sai do Pará. E a Vale 

tirou 104 milhões de toneladas nesses três meses. Ela faturou, de forma bruta. É verdade. Não 

é fake news, não é achismo. São dados concretos, reais. Então, a Vale faturou R$ 

37.000.000.000,00 (trinta e sete bilhões de reais), teve o lucro de R$ 5.000.000.000,00 (cinco 

bilhões de reais). O Pará, conselheiro Luís Cunha e meu caro Tuffi, teve nesse total, em todo o 

prejuízo da Lei Kandir, na conta bruta R$ 48.000.000.000,00 (quarenta e oito bilhões de reais), 

aproximadamente – um pouco mais. Foi compensado todos esses anos, desde 1996 até hoje, 

apenas R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), o que representa 21% do que o Pará teria 

direito. E hoje, tirando esses R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), esse 21% teria para 

receber R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais). E a compensação é 

insignificante. Por isso essa polêmica; essa discussão. E até um jogo de empurra. Governo 

federal, tesouro nacional, Ministério da Fazenda. Quando é para repassar o direito dos 

estados, como é o estado do Pará, que é o mais prejudicado do Brasil. Mas para cobrar eles 

são violentos. Deixam até de repassar recursos se o estado estiver inadimplente ou se não tiver 

negociado a dívida. Uma coisa cruel. O orçamento do estado do Pará previsto para 2018 foi de 

R$ 24.000.000.000,00 (vinte e quatro bilhões de reais). Nós teríamos quase dois orçamentos 

para receber referente à Lei Kandir. Então, queria fazer esse comentário, colocar essa 

situação porque todos os conselheiros aqui de forma bem clara de interessam muito por isso e 

estão atentos a isso. Vimos na campanha eleitoral vários candidatos, inclusive que estavam 

com mandato, dizendo que agora iam lutar para resolver essa questão da Lei Kandir. Então, 

uma notícia boa para a Vale do Rio Doce, para a balança comercial do Brasil. A nível 

nacional de qualquer maneira é uma notícia positiva. Mas levando em consideração as perdas, 

o prejuízo que o Pará tem, é um assunto de reflexão e para chamar a discussão: “vem cá, até 

quando a Vale do Rio Doce vai sangrar o Pará? ”, porque no estado de Minas Gerais já está 

entrando na reta final; já está acabando o minério para lá; está entrando num declínio. E o 

estado do Pará está começando. Então a gente tem que ficar atendo a isso, porque se não os 

exemplos estão aí no mundo inteiro – inclusive no estado vizinho, o Amapá. Inclusive, 

informações que tenho do conselheiro Sebastião Helvecio é que as negociações com a Vale lá 
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já estão caindo no esquecimento. Já estão deixando de lado, porque não tem mais tanto 

interesse. Está terminando a capacidade de exploração das minas. Tem alguns anos ainda pela 

frente, mas não são 100, 200 anos, como aqui no Pará. Já está para 10, 20 anos. Então essa é 

uma discussão importante. E parabéns para Vale por este resultado, mas lamentamos de forma 

profunda a existência da Lei Kandir e os prejuízos que ela tem causado ao estado do Pará e 

seus contribuintes. No mínimo esses R$ 5.700.000.000,00 (cinco bilhões e setecentos milhões 

de reais) que a Vale lucrou nesses três meses poderiam trazer ICMS e muitos recursos para 

trazer benefícios para nossa sociedade. Presidente, eu queria fazer essa consideração. Que 

fique registrado. Peço até, dentro do possível, Vossa Excelência tem dedicado um apoio 

irrestrito à comissão de estudos da Lei Kandir – agradeço a Vossa Excelência pela 

administração e atenção ao caso, que não é só meu nem de ninguém: é do estado do Pará. 

Agradeço o apoio de Vossa Excelência. Pediria até, se fosse o caso, a comunicação do tribunal 

para observar as colocações, os comentários feitos não só por mim, como o conselheiro Luís 

Cunha vai fazer e o conselheiro Nelson também, para de alguma maneira passar para a 

opinião pública como o tribunal avalia essa questão do lucro da Vale do Rio Doce e 

principalmente a relação com a famigerada Lei Kandir. Agradeço a Vossa Excelência, o apoio 

dos conselheiros – conselheiros Nelson desde o início e o conselheiro Luís Cunha por me 

chamar logo cego a atenção para o assunto: “Cipriano, olha o lucro líquido da Vale”. Então 

agradeço ao conselheiro Luís Cunha por ter me dado a oportunidade de trazer o assunto à 

pauta. Muito obrigado ao doutor Valino, doutor Érico, doutora Vera e doutor Rafael Laredo. 

Presidente, obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, conselheiro Cipriano. A gente certamente tem dado a 

Vossa Excelência todo o apoio desde quando você iniciou – e não foi de agora; tem mais de 

seis anos. Foi ainda na sua gestão que Vossa Excelência teve essa preocupação e deu o chute 

inicial. E a gente vem acompanhando e apoiando. Agora passo a palavra ao conselheiro Luís 

para que ele também possa se manifestar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu vou procurar ter bastante objetividade na 

minha fala. A primeira referência é ao conselheiro Nelson Chaves pela apresentação do 

relatório de TI. Quero estender os cumprimentos a Vossa Excelência e à equipe de TI que está 

aqui. Porque é um bom exemplo. Raramente alguém faz isso. Vossa Excelência, enquanto 
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coordenador da área de TI, tem a cada três meses prestado contas publicamente trazendo aqui 

o relatório. Isso é um bom exemplo para a instituição. Agradeço também pelo fato de Vossa 

Excelência ter feito, em três momento, referência a mim e a minha gestão. Isso tem uma 

grandiosidade. É muito importante, porque reconhece um trabalho feito anteriormente, o que 

para mim é uma espécie de legado. É a contribuição que deixei, principalmente nos 

fundamentos de TI segundo nossa concepção. E Vossa Excelência tem aqui e ali pontuado isso. 

Para mim isso é grandeza. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, seria uma injustiça que não se procedesse dessa 

forma. Acho que a gente tem que tentar na vida ser justo: no trabalho, na intenção de Vossa 

Excelência nesse campo, acho que ninguém nessa Casa pode desconhecer o interesse de Vossa 

Excelência. Reconhecer a decisão, o talento, a operosidade da equipe que ajudou Vossa 

Excelência, de maneira que isso aí é um trabalho coletivo e que a gente sempre tem que ver 

como começou. E nós, no tempo, em nossas atividades somos passageiros desse tempo. E o que 

fica é exatamente o registro de trabalho; de atitudes como a de Vossa Excelência. De maneira 

que seria uma tremenda injustiça que eu não gostaria de levar isso comigo como um carimbo 

por não reconhecer e exaltar aqueles que, antes de nós, fizeram tudo para que o que hoje 

festejamos e está ocorrendo esteja ocorrendo porque houve alguém antes de nós que plantou 

isso. Eu parabenizo novamente Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E eu concluo esse aparte dizendo novamente: obrigado a 

Vossa Excelência pela atitude de grandeza e espírito público. Uma pessoa que vem aqui a 

apresenta o trabalho, mas reconhece o trabalho do outro. Para mim isso é grandioso. E isso é 

extensivo a Vossa Excelência, presidente, porque Vossa Excelência é a presidente Casa e 

orienta seus secretários. Aqui está toda a equipe da área de TI. Espero que a gente continue 

evoluindo. Muito obrigado. Agora quero me dirigir ao conselheiro Cipriano. Eu estive 

pensando aqui: aqui e ali o conselheiro Nelson começa a batizar um de nós com uma 

nomenclatura, um apelido, alguma coisa para tentar dizer algo mais sobre a pessoa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Pela 

fraternidade que Vossas Excelências me proporcionam. Eu não quero nunca passar o limite da 

educação, da cordialidade. Sempre digo que a gente só brinca com quem gosta. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Um exemplo do que estou 
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dizendo é que o conselheiro substituto Julival foi batizado como o profeta. E queria agora 

batizar Vossa Excelência. Eu acho que o que é apropriado para Vossa Excelência em relação a 

essa bandeira da Lei Kandir, Vossa Excelência é o embaixador do Pará. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu já disse para ele que ele é 

o exuberante. Vossa Excelência vai dizer que é o embaixador, porque de exuberante eu já 

venho chamando faz tempo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Embaixador do Pará em relação a essa luta do Pará para derrubar a 

famigerada Lei Kandir. Ou derrubá-la ou modificá-la. Então Vossa Excelência aceite com bom 

gosto esse título que quero propor a Vossa Excelência como grande embaixador do Pará. 

Porque Vossa Excelência foi quem levantou a bandeira por primeiro e não parou. Foi 

perseverante. E hoje nacionalmente já se tem um trabalho bem encaminhado. E nacionalmente 

se tem um debate em todos os Tribunais de Contas, incluindo o TCU. Hoje, nacionalmente se 

tem um debate no Congresso Nacional; os parlamentares falaram isso na campanha, no 

programa eleitoral. Então significa dizer que a coisa está evoluindo. Parabéns a Vossa 

Excelência. Aceite o título de embaixador. E quero dizer, geralmente digo que Vossa 

Excelência e conselheiro Nelson são sempre antenados. Conselheiro Nelson lê o jornal, vê a 

matéria, interpreta e traz para cá um assunto interessante... hoje eu tive a oportunidade de 

logo cedo ler o jornal e disse: “que assunto interessante; isso é um bom assunto para 

conversar com o conselheiro Cipriano”. E ao chegar aqui, conversei com os conselheiros 

Cipriano e Nelson Chaves, assunto de Brasil. Assunto relevante do Brasil. Falamos de água, 

outros projetos e tudo mais e entramos na questão do minério, e entramos na questão da Lei 

Kandir. Alertei o conselheiro Cipriano para a matéria do Jornal Liberal de hoje. Vejamos, 

conselheiro Daniel, uma empresa brasileira que já foi estatal. E como estatal a chamamos 

várias vezes para a Assembleia Legislativa. Estavam presentes os conselheiros Nelson Chaves 

e Cipriano, porque eram deputados. Ela foi chamada à ordem, a Vale, para se explicar aos 

deputados estaduais, ao representante do povo do Pará – na época estatal. A gente tinha um 

poder maior. Hoje nosso poder é bem menor. Mas ela várias vezes compareceu à Assembleia 

para prestar esclarecimentos ao povo do Pará através dos seus deputados. E nós três 

estávamos lá – naquele momento, nosso primeiro mandato. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu me lembro. Isso é um fato histórico, 
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interesse econômico. Alguém pode achar que isso não interessa, mas interessa. É uma bandeira 

e quero me somar a Vossa Excelência e todos esses adjetivos, conselheiro Cipriano, que tem 

sido incansável nessa luta. Vejo inclusive que chega ao TCU finalmente a decisão da Lei 

Kandir. Tem muito a ver com a inferência do Instituto Rui Barbosa. Ele foi o presidente da 

coordenação. Saiu da esfera do Legislativo, o que Vossa Excelência está dizendo procede. Eu 

vi também e tenho procurado aqui nas nossas manifestações – aliás, todos nós – não 

descermos, como inclusive estamos num período eleitoral, para que alguma consideração 

nossa não extrapole para uma interpretação equivocada e as vezes até maligna do que se diz 

aqui. Mas de fato surpreende muitas vezes que tantas vozes poderiam ter brigado mais em 

relação aos interesses desse estado, mas não entra nesse mérito. Dizíamos nós, e Vossa 

Excelência lembra com muita propriedade porque estava lá presente o conselheiro Cipriano, à 

época deputado, quando havia aqui em relação à Vale – conselheira Lourdes não era deputada 

nessa época, era prefeita de Irituia – uma confusão, conselheiro Daniel, da beligerância com a 

Vale, que era uma empresa estatal. E nós propugnávamos da seguinte forma: não adianta nós 

só expulsarmos a Vale daqui. Os minérios são nossos. Nós precisamos que a Vale esteja aqui. 

Nós precisamos fazer com que ela corresponda o lucro, naquela altura, de uma empresa 

estatal, e alguns se esquecem naquela reunião que houve companheiros nossos à época mais 

extremados que queriam dinamitar os trilhos, interromper a ferrovia, questão do quadro social 

dos maranhenses, nossos irmãos que vinham para cá. Disse: “esse não é o caminho. O 

caminho é exigir da Vale o compromisso com atividades nos projetos sociais, também nós não 

podemos ficar com essas riquezas inexploradas”. Elas devem ser exploradas, mas devem 

corresponder a um índice da condição de vida da nossa população. Inclusive, essa Igreja de 

Santo Alexandre, que estava fechada, já naquela negociação com uma empresa estatal, alguns 

dizem e eu também acho que foi muito pouco; poderiam ter dado mais. Mas num ponto daquela 

negociação, alguma coisa Santo Alexandre recebeu para a conclusão das obras. Aquela igreja 

não abria a mais de 30 anos. De maneira que isso é o que estamos constatando. Essa atividade 

do tribunal foi extremamente importante para levar a decisão para o TCU. O Supremo 

determinou. Agora passou da esfera do Legislativo. Esteve tanto tempo lá amornada e agora 

está exatamente com a participação do TCU. De maneira que quero apenas ratificar esses 

conceitos. Prestigiar novamente o conselheiro Cipriano, que tem sido bem diligente e endossar 
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o que Vossa Excelência acaba de dizer. Concordo em tudo. Depois a gente volta naquele outro 

assunto de conversarmos aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Ainda bem, Excelência, que o que Vossa Excelência está registrado em Ata. 

Muito completa a fala de Vossa Excelência. Estou relembrando isso porque nós três aqui – 

naquele tempo só nós três, depois vieram conselheira Lourdes e conselheiro André – fomos 

protagonistas junto com os outros deputados de um debate em que a gente colocava a Vale na 

parede, chamava a atenção da Vale estatal para que a Vale tivesse um pouco mais de respeito 

com o estado do Pará. Que aquela riqueza da Vale na época pudesse se transformar em 

benefício, em bem-estar ao povo paraense. Hoje a Vale não é mais estatal. O nosso poder de 

pressão é menor. Só que isso aconteceu, conselheiro Cipriano, de 1991 a janeiro de 1995. 

Naquele mandato nosso. Um debate que já completa 24 anos, mais ou menos, conselheiro 

Daniel. Ali a gente debateu o problema e o problema continua. Hoje a bandeira levantada pelo 

conselheiro Cipriano, que agora é nosso embaixador, vai pôr um outro caminho. E se tivermos 

sucesso – acho que teremos – vai resolver o problema. E para os servidores que estão nos 

ouvindo, isso é muito interessante. Sabe por quê? A equipe aqui, Valino, Vera, Rafael Laredo e 

Érico, nós estamos perdendo. Nós TCE. Estamos perdendo. Significa dizer que o bolo de 

arrecadação ficou menor; nossa fatia para o TCE é bem menor. Esse dinheiro que a Vale nos 

levou por conta da famigerada Lei Kandir trouxe ao TCE um prejuízo muito grande. Se trouxe 

ao TCE, trouxe ao controle externo, porque não teve um pouco mais de dinheiro para os 

investimentos que a instituição precisa. Então, conselheiro Cipriano, Vossa Excelência está de 

parabéns. Esse assunto não cansa. Vossa Excelência que estar falando mesmo. E a presidente 

pode utilizar está sessão de hoje, nossa fala e de quem mais desejar falar. Acho que nossa 

comunicação pode fazer uma matéria para dar ciência à sociedade primeiro do trabalho 

institucional que está à frente Vossa Excelência. Segundo, nossas preocupações. É uma 

ponderação; nosso poder de pressão é pequeno. Porém, não podemos nos omitir. Uma empresa 

brasileira – graças a Deus, brasileira. Olha a fala do conselheiro Cipriano. No meu 

entendimento, perfeita também. Vossa Excelência diz: “parabéns à Vale. Parabéns aos 

Brasil”. Balança comercial bombou, tanto a brasileira como a paraense. Até aí, tudo bem. 

Uma empresa que conseguiu lucrar quase R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) num 

único mês. Quando se soma o trimestre, quase R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais). Já 
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pensou o que é isso? E esta empresa que lucrou, a maior parte desse lucro é do que aconteceu 

no estado do Pará. Com nossos minérios e outras coisas mais. E a gente não pode tributar essa 

riqueza. Ao não poder tributar, o dinheiro não vem para os cofres do estado e nem para o TCE. 

Era isso que queria dizer. Então, parabéns para Vossa Excelência. Fiquemos atentos para o 

futuro. Vamos continuar debatendo esse assunto. É um assunto da sociedade paraense. É do 

estado. É uma questão de estado. Conselheiro Nelson, eu encerro com o aparte de Vossa 

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

Eu agradeço a Vossa Excelência porque a gente está aproveitando esse tempo aqui. Eu vi 

também, e Vossa Excelência viu, são comentários, então até os nossos prazerosos assistentes aí 

do plenário. Estamos já nessa fase em que basicamente é uma conversa. Mas é uma conversa 

objetiva. A gente tem que ter cuidado aqui. Não podemos de forma nenhuma ter preferência 

partidária. Isso denigre a nossa condição de julgadores de conta pública. Nós temos, como 

cidadão, nossa preferência. Mas não podemos ter cor partidária. De maneira que entro nesse 

tema querendo fazer também minha, conselheiro Luís Cunha, a manifestação da CNBB – 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu fico preocupado. Já tenho um pouco mais de 

tempo; nadamos nessas águas. E dizer que como um simples cidadão, eu tenho muita 

preocupação com meu país. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil... aliás ontem aqui 

esteve para festejo da comunidade católica o Dom Orani Tempesta. Ele deixou o Rio de 

Janeiro anteontem e veio fazer a missa na basílica durante a quinzena do Sírio. Foi ovacionado 

lá. Uma pessoa que teve muita participação aqui. Veio ainda na época de Dom Zico, que era 

amigo nosso, figura reconhecida. E a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil se 

manifesta com a divisão do povo brasileiro. E aqui e ali as pessoas conversam conosco em 

comunidades que frequentamos... tirar da cabeça de todos que em primeiro de janeiro o Brasil 

vai embarcar numa ilha da fantasia. Não vai. Os problemas brasileiros são gravíssimos. Então 

temos que ter o equilíbrio. E aqui vai uma pequena crítica de um mero assistente; um mero 

telespectador e ouvinte: quando vejo nos debates das televisões – o que interessa a todos nós, 

porque devemos conhecer quem eventualmente vai nos representar e nos governar. As redes de 

televisão colocam no anúncio do debate que qualquer ofensa pessoal tiraria do ar a fala do 

candidato e a gente não tem observado isso. Estamos aqui interessados em observar o destino 

do nosso estado, do nosso país. E não o julgamento de candidatos um do outro. Atirando contra 
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a honra pessoal, que fez isso, fez aquilo, isso não é correto como cidadania. É preciso que as vozes 

se levantem para dizer que não concordam com isso. As televisões, no momento em que houvesse a 

ofensa pessoal, tirassem do ar. E não fazem isso. Vem com aquela história de minuto de resposta e 

os temas importantes para a sociedade vão ficando aqui e ali, até o fabricante de barquinhos de 

Miriti, eu perguntei: “o que está sendo mais vendido de Miriti nesse período? ”, eu pensava que 

era o barco, ele disse: “é a figura do Pinóquio de Miriti”. Eu não sei qual é o motivo, mas os 

Pinóquios estão vendendo muito por aí. E quero dizer o seguinte para o conselheiro Luís Cunha: 

conversava com Vossa Excelência, um técnico ali, dizemos: “foi um exceto”. Posso até dizer quem 

sou um ex-engenheiro, ex-professor. Mas, sobretudo sou cidadão. E vejam bem como isso deve 

indagar a curiosidade de todos nós: de um lado festejamos. Vi outro dia na televisão lá na Bahia 

uma comunidade que há quatro anos não tem chuva; a dificuldade daquela gente em sobreviver, da 

criança de ir para a escola e veja bem, é uma pergunta que eu acho que não pode ser caracterizada 

como não procedente, imbecilizada; acho que não. A gente pode conversar, porque há a segurança, 

o Brasil, Julival, Milene, Daniel, Cipriano, Luís, Lourdes e nossos companheiros do tribunal, tem 

uma das tecnologias mais avançadas na perfuração de petróleo em alto mar. É um negócio 

extraordinário. Temos que nos orgulhar disso. A tecnologia e capacidade do povo brasileiro. E 

somos, no mundo, o país com a maior bacia hidrográfica. Ninguém tem, no mundo, mais água doce 

do que o Brasil. E é uma pergunta até primária, Julival. Acho que talvez facilmente respondida 

pelos entendidos. Se tivemos a capacidade de desenvolver uma tecnologia tão extraordinária para 

captação do petróleo que gera riqueza para o país – não há dúvida disso – nós não somos capazes 

de desenvolver uma tecnologia para levar a distribuição dessa água para a gente que precisa? Os 

aquíferos Guarani, como tem ali de Tapajós e Santarém, a distribuição desses rios caudalosos, é a 

condição de melhoria de vida da nossa população que, de um certo modo, a gente discute aqui com 

a Vale quando o Cipriano toca nisso. Somos capazes de enriquecer aqueles que tiram proveito das 

nossas matérias e não temos tido a coragem e quando se vê um debate desse, era isso que eu queria 

que discutisse. Como se vai reduzir a fome no Brasil; como se vai tirar recurso para implantar as 

creches e o Brasil tem perdido essa oportunidade. E as redes de televisão, pode ser até que me 

critiquem, quando você pega o carimbo das fake news aí já vão colocar um bocado de coisa. Não 

tem problema que coloquem. Mas é um erro que a gente assiste. No momento em que houvesse 

ofensa pessoal, tira do ar. Tem que discutir aqui o problema da sociedade; não é estar acusando o 

outro. Isso deprecia o debate. Eu já tenho uma certa presença na estrada da vida, mas tenho a 
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preocupação com as gerações que vão nos suceder. É preciso alguma voz que diga: “isso não é o 

que a gente quer. Estamos querendo discutir Brasil e os nossos problemas”. E eu invoco o 

petróleo: fomos capazes de buscar o petróleo lá no fundo do oceano e não temos tecnologia para 

distribuir essa água? Porque dizem muito que a água é tipo a riqueza: não se distribui 

equanimemente. Poucos têm demais e muitos não têm nada. E a gente não vê um debate nesse 

sentido. Dizendo para o conselheiro Luís Cunha que em um hectare de terra, no máximo se 

alimenta três bois. E quanto num hectare de terra produzida e irrigada estamos vendo o açaí? Um 

estado como o nosso com açaí, cupuaçu, cacau, somos os campeões dessa produção de Abacaxi 

mostrando que em um hectare de terra a laranja, ou o limão, a mandioca... e você vai e ouve a 

política desastrada. Eu sei que uma boa parte dos pecuaristas pode ficar aborrecida, mas num 

hectare de terra você produz quilos de alimentação; muito mais do que três bois. Então esses são 

os problemas que têm que vir para a pauta. Não quero saber da vida pessoal de candidato nenhum. 

Não me interessa. Parto até de um princípio que se todos estão disputando, é porque a justiça 

liberou. Então tem que ir atrás da justiça. Porque se estou livre para disputar algo, a justiça me 

liberou. Então é nesse sentido. Independente das simpatias ou antipatias que posso atrair. É o meu 

pensamento. É o cidadão que fala aqui. E com essa condição de não aprofundar mais, porque não 

temos... tenho aqui minhas preferências, equivocadas ou não, mas na nossa missão temos que botar 

o Estado acima de tudo, e não preferência. Mas são indagações e divagações. Devaneios, quem 

sabe. Mas não me conformo como técnico com tecnologia do petróleo lá na frente e nossos irmãos 

aqui passando sede, não tendo produção, quando somos o país mais rico em água doce do mundo. 

Dizia para o Cipriano: “eu já vi seca no Marajó. Lá na sua região bragantina. Como pode 

acontecer um negócio desse, se não vem à tona e não se discute isso? ”. Vai saber se esse ou 

aquele é mais bonito do que ou outro, mais isso ou aquilo, não me interessa isso. Então acho que 

esse é o tema. E nós temos fórum aqui para discutir essa matéria, porque é interesse público. E nós 

não nos furtamos a discutir interesse público com quem quer que seja, porque é nossa obrigação 

cuidar disso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Senhora presidente. Na verdade, minha fala é bem breve. Eu só gostaria de parabenizar os 

números e dados apresentados pelo conselheiro Nelson em relação à questão da SETIN. E já 

deixar avisado que dia 31 de outubro, que vai ter o evento de TI, infelizmente não vou poder estar 

presente, mas mandarei alguém da minha assessoria para poder me inteirar depois das 

informações e do que for passado no dia. Dizer também sobre a questão da homenagem realizada 
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hoje para o doutor Antônio Maria. Uma pessoa muito emblemática para o controle externo como 

um todo, principalmente pela luta do Ministério Público de Contas por maior independência, 

autonomia administrativa e financeira. Ele é, sem sombra de dúvidas, um nome que se destaca no 

cenário nacional nesse sentido. Acho que foi muito oportuna a homenagem feita na pessoa dele. 

Porque acho que a gente precisa sempre homenagear pessoas que contribuíram e deixaram um 

legado em sua passagem pela vida. E doutor Antônio Maria merece todas as nossas considerações, 

reverências e homenagens que são extensíveis à família dele. Também, mais uma vez, acho que é 

um tema sempre muito oportuno e que não podemos deixar esmorecer, que é a questão da Lei 

Kandir. Um tema muito importante para a gente trabalhar. Acho que nós, enquanto controle 

externo, temos um papel fundamental nesse aspecto para poder levar a informação e poder 

pressionar de forma que esse assunto seja incluído na agenda de discussão do Estado. Então, nesse 

sentido muito oportuno e mais uma vez parabenizar a liderança do conselheiro Cipriano nesse 

aspecto que representa muito bem nosso tribunal e leva nosso trabalho para além dos muros do 

tribunal e para além dos muros do estado do Pará, já que esse trabalho tem uma repercussão a 

nível nacional e é realmente muito importante. Muito nos orgulha em relação a isso. Então, 

parabenizar o conselheiro Nelson e o conselheiro Cipriano. Só deixar registrado que na próxima 

semana eu entro de férias e volto no dia 12/11. Na verdade, entro de férias após o feriado. E sei 

que Vossa Excelência vai mencionar a questão do servidor, mas como estou com uma dor meio 

insuportável na minha coluna eu preciso sair. Tomei uma medicação, mas não estou conseguindo 

ficar muito tempo sentada. Por isso estou o tempo todo remexendo aqui, está bem difícil manter 

essa posição. Então eu gostaria só de antecipar e parabenizar a todos os servidores pelo dia do 

servidor. E parabenizar a nós também, porque acredito que nós conselheiros, conselheiros 

substitutos, membros do Ministério Público de Contas somos servidores lato sensu. Pouco importa 

a questão do regime jurídico que nos rege, porque afinal de contas nosso papel é um só no sentido 

de servir ao público e fazer nosso trabalho em prol da sociedade. Então parabenizar todos os 

servidores. Que esse seja um dia de reflexão para que possamos nos voltar para a importância do 

nosso trabalho e despertar a nossa consciência do quanto precisamos ter consciência dos reflexos 

do protagonismo que nós realizamos para fins de execução de políticas públicas, principalmente 

por ser um órgão de controle. Então que todo servidor possa continuar agindo com 

comprometimento e dedicação. E principalmente, também aproveitando a oportunidade nessa data, 

para homenagear o servidor nota dez. Tanto o que ganhou o concurso desse ano quanto o que 
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ganhou no ano passado. Essa é uma homenagem que serve, na verdade, só para nos relembrar 

cada vez mais da importância do nosso papel. Então parabéns para todos e que possamos utilizar 

esse dia como dia de reflexão do quanto podemos e devemos fazer não só em prol da nossa 

instituição, mas principalmente em prol de toda a sociedade paraense e brasileira. Porque antes de 

sermos paraenses, mineiros, catarinenses ou tudo mais, somos brasileiros. E é isso que queremos: 

uma sociedade mais justa e igualitária. É isso, senhora presidente. Muito obrigada pela 

oportunidade. Bom dia a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Da mesma forma, presidente e senhores conselheiros, caros colegas e 

servidores que ouvem, eu quero parabenizar a iniciativa do Ministério Público de Contas bem 

como desse tribunal que prestou homenagem ao ícone Antônio Maria Cavalcante. Inesquecível 

para o controle externo de todo o Brasil. Que a família desse possa se sentir feliz pelos trabalhos 

que ele realizou. Também parabenizo o conselheiro Nelson Chaves e sua equipe pelos trabalhos 

realizados na secretaria de informática – SETIN. E me membro que quando eu passei no concurso 

para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, estava ocorrendo a substituição das máquinas de 

datilografia pelos computadores. E nós, naquele momento, pensávamos que seriam meros 

substitutos de máquinas. Não sabíamos do quanto isso seria significativo para o futuro e o quanto 

ainda será. Eu rasguei um papel ainda há pouco, passei ali e o Jorge falou: “eu ensinava para o 

meu filho pequeno que toda vez que rasgamos um papel, a natureza se entristece”. E eu disse para 

ele: “dentro de pouco tempo isso não vai acontecer mais”. Porque a informática se encarregará de 

substituir os papeis, como em muitos tribunais já substituiu. Parabéns para o senhor e sua equipe 

por esse trabalho brilhante que tem sido feito. Parabenizo também ao conselheiro Cipriano pela 

coordenação da comissão de sistematização e consolidação de jurisprudência. É um trabalho que 

temos realizado, como bem lembrou o conselheiro Nelson. Ontem na palestra ainda falavam do 

quanto é importante seguirmos a jurisprudência do próprio tribunal para a segurança jurídica. 

Esse trabalho tem sido feito com uma certa dedicação. Parabenizo o conselheiro Cipriano e toda a 

nossa equipe por esse trabalho. Mais uma vez, conselheiro Cipriano, o senhor falando sobre a Lei 

Kandir, e há dois dias na China foi inaugurada a maior ponte do mundo. Uma ponte com 42 

quilômetros só por cima da água e tem uma parte inclusive subterrânea ligando ilhas artificiais. E 

aí, conselheira Lourdes, eles falam justamente isso: a ponte, além das estradas que tem ali para 

dar acesso, eles falam que foram empregados ali ferro equivalente a 60 Torres Eiffel. E quanto de 

nosso ferro aqui do Pará está lá? E o conselheiro Nelson falou: “nós promovemos o 
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desenvolvimento de muitos”. 400 mil toneladas de ferro. Exatamente, um negócio da China para 

eles. E nós aqui apenas contemplando de longe nossa riqueza de esvaindo. E o conselheiro Nelson 

bem colocou que nós temos competência e potencial. Nós somos os melhores exploradores de 

petróleo do mundo. Temos alta tecnologia. O que nos falta, então? Competência para bem gerir. 

Boa governança. Então, que essa luta possa continuar e que possamos aferir lucros de toda essa 

exploração. E mais ainda: que possamos beneficiar esses minérios e empregar nosso povo e 

enriquecê-lo com tanta riqueza que temos. Que não sejamos pessoas que ficam apenas 

contemplando como ouro de tolo. Ou seja, ter toda a riqueza na mão e não se beneficiar dela. Que 

jamais sejamos assim. Por fim, parabenizo a todos os servidores pelo dia do servidor público. Que 

cada um possa se dedicar ao máximo fazendo jus a cada centavo que o nosso pobre estado nos 

paga. Muito obrigado pela atenção de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Obrigado, presidente, vou ser bem breve. Quero só corroborar com as 

falas anteriores parabenizando o conselheiro Nelson Chaves pela explanação e pela condução dos 

trabalhos frente à tecnologia da informação. E logicamente extensivo a toda equipe, Carlos Gomes 

e demais servidores que atual nesse setor tão importante e sensível para o desenvolvimento do 

tribunal e da sociedade de um modo geral. Parabenizar também os servidores pelo dia do servidor, 

28 de outubro. Mas gostaria de colaborar com uma informação que provavelmente seja do 

conhecimento de todos aqui, do conselheiro Cipriano Sabino, que está à frente das questões da Lei 

Kandir. Gostaria de colocar aqui porque ouvi isso há uns dez dias mais ou menos num jornal de 

amplitude nacional. Um comentário de uma comentarista de economia relacionado a um tema 

especifico que trata de economia com política, e me chocou – expressão é essa, me chocou o tom da 

conclusão e da condução da conversa. E eu trago aqui, provavelmente Vossa Excelência e sua 

equipe devem estar atentos a isso, mas o tom da conversa foi o seguinte: falava sobre essa 

sucessão, essa renovação no Congresso Nacional; essa renovação na política relacionando isso 

com questões de economia, questões orçamentárias e falando de pautas-bomba que serão 

aprovadas agora pelo parlamento. Essas pautas, dentre as questões colocadas nessa pauta-bomba 

em relação ao orçamento e ao futuro governo do país, colocou-se a questão da Lei Kandir, que 

deve ser regulamentada por imposição inclusive do TCU. Mas colocou-se com um tom negativo, 

como se isso fosse muito ruim para nossa República. O tom da conversa foi de que aquilo era 

negativo, a regulamentação da Lei Kandir. Porque vai ter um impacto orçamentário nos cofres 

públicos da União. E colocando nesse sentido, um tom ideológico bastante negativo. E talvez isso 
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seja um discurso que está surgindo, e a mídia infelizmente forma opinião. De repente a sociedade 

vai se colocar contra os anseios de algumas unidades da Federação, mais especialmente Minas 

Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Pará – muito especialmente o Pará – e talvez sejam 

ideias que estejam surgindo para fazer contraponto aos nossos direitos. E não são, isso é direito 

que temos. E Vossa Excelência como embaixador deve estar atendo a esse discurso. Uma imagem 

negativa. Isso tem que ser aprovado por uma questão de justiça no nosso parlamento. E se a fonte 

da sustentação dá origem para corrigir, cabe à União verificar que isso deve ser feito. E isso não é 

negativo. Quero aqui colocar de uma forma veemente, porque senti muita maldade na análise feita 

e na conclusão chegada, porque coloca isso como negativo. Ora, negativo para quem? Se isso é 

uma questão de justiça, de pacto federativo e de justiça fiscal nesses estados, deve ser feito. E não 

vamos abrir mão. E penso que temos que construir um discurso contrário a essa colocação – não 

sei se foi maldosa, mas malfeita e mal colocada no sentido de que isso seja negativo, e não é. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Conselheiro Daniel, foi muito bem colocado por Vossa Excelência. Além de ter, de uma forma 

clara, até, no modo de falar, um jogo de empurra da União para não pagar o que deve, existe essa 

interpretação equivocada que Vossa Excelência acabou de coloca, que é muito importante. Nessa 

hora da decisão essas coisas vêm e se apresentam. Isso eu considero como uma grande dificuldade 

para que a coisa seja solucionada. A pergunta que faço, é uma matéria que tem que ser colocada 

no orçamento, se quiser começar a pagar ano que vem, este ano. Por isso vem a matéria. Eu vi a 

matéria, nossa equipe também. E aí tem muitas matérias que precisam ser aprovadas ou incluídas 

no orçamento para começar a serem pagas ano que vem. Se não, só no orçamento do ano que vem 

para 2020, e assim sucessivamente. Então, começa a se discutir,  falou-se em pauta-bomba, mas a 

Lei Kandir é um dos problemas que não foi o Pará que criou. Ao contrário: qual foi a contribuição 

que o Pará deu para colocar o Brasil na situação negativa em que está? Nenhuma. Ao contrário, o 

Pará contribuiu de forma significativa para o equilíbrio da balança comercial. Significativamente. 

Não é falácia ou coisa parecida, é a verdade. O Brasil está numa situação difícil, mas o Pará, ao 

contrário, foi o que mais ajudou o Brasil a pelo menos tentar buscar esse equilíbrio. Por outro 

lado, o Pará tem o direito a receber esse recurso. Aí coloca o problema da previdência; o 

problema da Lei Kandir. Mas nem o Pará e nem a previdência construíram isso. Foi problema de 

gestão, governo que não teve responsabilidade. E agora o Pará é penalizado por ter colocado sua 

gestão em equilíbrio, manter as contas e os salários e os fornecedores em dia. O Pará está 
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equilibrado e é um dos melhores do Brasil nessa questão. E é esse preço que a gente paga? Ainda 

colocar como se o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal de fazer as 

compensações dos prejuízos causados pela Lei Kandir como se fosse um problema para o Brasil e 

que Pará ou Minas Gerais que criaram, é ao contrário. Esse dado de hoje contribuiu de forma 

significativa para o equilibro das contas do Brasil. Então Vossa Excelência colocou um ponto 

importante, que alguns talvez até sem informação nenhuma, ou sem pensar o que isso pode chegar 

a alcançar na melhoria da qualidade de vida das pessoas nos estados e municípios... a pessoa não 

pensa nisso. E aí coloco até... tenho minha interpretação pessoal como cidadão, ser humano. 

Pensei na hora que vi: uma pessoa que faz esse tipo de comentário colocando como se fosse um 

grande problema para o Brasil, é uma pessoa que não tem informação, ou que está mal informada. 

E com toda humildade e respeito, não só, minha equipe técnica que está conosco aqui pode se 

apresentar diante de uma pessoa dessa e debater isso a qualquer tempo e hora para provar que 

eles estão totalmente errados nessa colocação. Com certeza absoluta. Agora, as vezes pega-se uma 

emissora, fala-se o que quer no achismo e sem saber o quê e aí repercute de forma negativa. Posso 

afirmar, Vossa Excelência sabe, não precisa dizer: o Pará foi o estado que mais contribuiu para 

balança comercial. Entre os três, se não for o primeiro ou o segundo. E as toneladas de exportação 

e tudo estão comprovadas. Toda hora saem aqui cargas e cargas para fora. E toda hora perdemos 

dinheiro por conta disso. Então não é o Pará que é responsável por isso. Se quiserem colocar a 

compensação disso a partir de 2019 agora, tem que incluir no orçamento. Nem que não seja tudo. 

Uma parte, ou o início de uma negociação. Começa a se pagar aos estados um valor e aprova-se 

no orçamento. Daí que vem essa discussão dizendo que são matérias que vão explodir, como se o 

Pará fosse o responsável por isso. E absolutamente não é. É muito ao contrário disso. Mas sua 

observação foi perfeita. E nesse momento se apresentam alguns, na minha opinião, totalmente 

desinformados querendo colocar situações de dificuldade para os estados que tem todo o direito de 

receber esse recurso. Inclusive já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Agradeço o 

aparte de Vossa Excelência que foi efetivamente importante, porque acontece esse tipo de debate 

mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Só para 

fechar, eu coloquei porque justamente é essa situação de que ganhe força esse discurso, porque 

sabemos que é totalmente equivocado. Que ganhe força e acabe surtindo efeito como forma de 

lobby junto aos parlamentares e eles se acovardem no sentido de fazer o que deve ser feito por uma 

questão de justiça. Mas já que Vossa Excelência e sua equipe certamente em nível nacional estão 
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atentos a isso, é importante a comunicação para fazer um contra discurso para desmistificar essa 

situação de que ela é negativa. Isso é uma questão de justiça e não vamos abrir mão disso. 

Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Dia 28 de outubro é o dia do servidor público. E em nome desta 

instituição, homenageamos todos os servidores pelo seu dia que este ano será comemorado no 

próximo domingo. O dia do servidor público surgiu através do Conselho Federal do Serviço 

Público Civil, homenageando a criação das leis que regem os direitos e deveres dos servidores 

públicos pelo Decreto Lei nº 1713 de 28 de outubro de 1939. E foi a partir da lei nº 8.112 de 

dezembro de 1990 que o dia 28 de outubro se tornou oficialmente o dia do servidor público no 

Brasil. É o dia de todos os servidores públicos no país. É dessa forma que deixamos nossos 

parabéns a todos os nossos colegas servidores desta instituição e dos órgãos do estado do Pará. 

Esta Corte de Contas possui mais de 600 servidores que, com dedicação e empenho, tentam 

alcançar diariamente a nossa missão, que é exercer o controle externo da gestão dos recursos 

públicos estaduais em benefício da sociedade. Lembramos aqui a importância da prestação do 

serviço público como uma atividade de ajuda na construção de uma comunidade, uma sociedade e 

de uma Nação e mais assistida pelos serviços públicos, direito de todos os cidadãos. Nenhum país, 

estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos. Pessoas responsáveis pelos 

diversos serviços colocados à disposição de todos. Não se constrói uma democracia e um país 

organizado que atenda às necessidades e anseios da população de forma digna sem o servidor 

público competente e bem remunerado, tratado com respeito e dignidade. E ao mesmo tempo, 

compromissado com sua missão de servir bem e indistintamente ao público. Esta Corte de Contas 

vem a alguns anos procurando homenagear seus servidores. Até mesmo porque nosso estado do 

Pará, através da EGPA já vem na 11ª edição. Nós, esse ano, escolhemos aqui novamente uma 

comissão para coordenar através da escola de contas e diversos servidores com o servidor Adriano 

da PROJU, servidora Andréia da SECEX, doutor Eugenio da SEGP, e a diretora Carla e a 

servidora Tereza pela ECAV coordenado esta edição que teve como agraciado o servidor nota dez 

desta Casa, o concurso Servidor Nota Dez, que no próxima dia 6 de novembro estará também 

concorrendo com os servidores nota dez do estado, com todos os outros escolhidos pelas 

instituições do estado. Gostaríamos de dizer, e esta Casa vai homenagem após a sessão plenária. 

Gostaria de pedir a todos os conselheiros, conselheiro Luís, nós vamos juntamente entregar ao 

servidor nota dez que concorreu e foi agraciado este ano: servidor Breno Carvalho da Silva Leite, 
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que tem o cargo de auditor de controle externo, analista de sistema, lotado na Coordenadora de 

Sistema da SETIN. Parabéns ao doutor Breno. Em seu nome, parabéns a todos os servidores desta 

Corte de Contas. E ao encerrarmos essa sessão, gostaríamos de pedir a todos os conselheiros que 

aqui estão para que permaneçamos e juntos façamos a entrega de uma singela lembrança desta 

instituição; um presentinho. E o Breno representará todos os servidores desta Corte de Contas. 

Assim como queremos agradecer. Desde ontem estamos no Festou Servidor, que está tratando esta 

como a semana do servidor. Hoje teremos mais uma edição e amanhã encerraremos. Como o dia 

do servidor será domingo, a gente aproveita os três dias para o Festou Servidor que tem toda uma 

programação – que já foi apresentada aqui no plenário. Agora, após essa sessão, convidados o 

servidor Breno e todos os conselheiros e a comissão que coordenou esse Servidor Nota Dez de 

2018. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, declarou encerrada a sessão às doze horas e 

quinze minutos (12h15min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 25 de outubro de 2018. 
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