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Nº 5.600 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de novembro do ano dois mil 

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

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

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

Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além 

dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos, Julival Silva Rocha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de Sousa e, ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério 

Público de Contas, Procuradora Geral Silaine Karine Vendramim, 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 e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a 

ausência dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

representando o TCE em evento no TCE de São Paulo, André Teixeira Dias por motivo de 

saúde, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes representando o TCE em evento oficial do IRB 

em Brasília e da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha que se encontra em gozo de 

férias. Em razão da ausência de quorum a Presidência comunicou que a ata da sessão ordinária 

do dia 01 (primeiro) de novembro de 2018 será oportunamente submetida à deliberação do 

Plenário. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou o início da sessão, 

oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2016/50550-1, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, por intermédio da Procuradora Geral Contas 

Silaine Karine Vendramin que assim manifestou-se: Bom dia, presidente; conselheiros; 

conselheiros substitutos; servidores da Casa e do Ministério Público de Contas; e todos que 

estiverem nos ouvindo e assistindo pela internet. O Ministério Público de Contas opina pela 
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denegação do registro, tendo em vista que os registros ora analisados são somente para 

substituição de mão de obra temporária por novos temporários. Ou seja, não estão dentro das 

exceções constitucionais. Anote-se que a promoção de concurso público não é uma medida que 

deve causar gastos imoderados à administração, até porque o custo do certame deve ser 

devidamente financiado pela cobrança das taxas de inscrição. Ademais, a contratação de servidor 

temporário se dá pela mesma remuneração que seria atribuível ao servidor efetivo, razão pela qual 

as escusas de economicidade não seriam jamais bastantes para afastar a necessidade da promoção 

do devido concurso público. Estou falando isso, batendo de novo nessa tecla que volta e meia 

costumamos falar porque recentemente saiu um boletim do STF que me chamou a atenção. Já está 

pacificado lá o pagamento de FGTS para temporários. Então isso já está pacifico nos tribunais. O 

temporário sai da administração, entra com uma ação e a PGE já está, inclusive, fazendo até 

acordos, nem está recorrendo mais, de tão pacifico que isso já está. Então, mais uma vez, o 

discurso de economicidade vai por água abaixo. Porque se o Estado agora tem que pagar até 

FGTS, realmente acaba saindo até mais oneroso. Porque o Estado está perdendo duas vezes: uma 

porque não tem a continuidade daquele serviço e não pode investir no servidor; quando o servidor 

aprende o trabalho, ele sai. E ainda tem que pagar uma bolada de FGTS. A outra coisa é que 

também os gastos com o concurso devem ser pagos, claro, com as taxas. Aí eu estava vendo se já 

saiu o concurso do HEMOPA - joguei rapidinho no Google: “concurso HEMOPA”. Está aqui: 

“edital com 103 vagas será publicado em breve”. E olha que legal essa notícia de um blog de 

concurso - Gran Concursos Online: “recomendação do TCE pode agilizar edital do HEMOPA. 

Vagas de nível médio e superior. O HEMOPA irá realizar novo certame que visa o preenchimento 

de 103 vagas para cargos de nível médio e superior. Após 11 anos sem concurso - o último foi em 

2007 - a Fundação finalmente irá realizar um novo concurso e a expectativa é de que o edital seja 

publicado muito em breve. O Tribunal de Contas do Estado, por meio de acórdão publicado no 

Diário Oficial do Pará, recomendou a abertura de concurso para substituir servidores 

temporários. Com a recomendação, o concurso pode ter seus trabalhos adiantados e o edital ser 

publicado o quanto antes”. Então olha como é importante o trabalho do Tribunal de Contas, DO 

Ministério Público de Contas e do controle externo. Já foi motivo aqui para... a recomendação fez 

com que o HEMOPA e a SEAD se adiantassem e resolvessem, depois de 11 anos, partir para a 

realização de um concurso público num órgão que precisa tanto. A gente vê que o TCE está de 

parabéns em fazer essas recomendações. O governo está começando a atender. Já era para ter 
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saído o edital, foi contratada a banca - pelo menos já houve um avanço - e se prometeu que o edital 

vai sair até o final de 2018. Vamos ver. Enfim, o Ministério Público de Contas opina pela 

denegação do registro e recomendação para que realmente saia o edital até o final deste ano. A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros pleiteados. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, eu gostei das ponderações apresentadas pelo Ministério Público. É um assunto que 

aqui eu já discuti em muitos momentos. Mas ainda, até agora, não dá para mudar o meu 

entendimento. É um assunto que não estou deixando de estudar. Pode ter, num futuro breve, uma 

alteração. Eu vou manter a minha linha de entendimento, vou apresentar um voto divergente pelo 

registro excepcional, quanto à determinação do relator, não tenho nada contra. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, presidente; conselheiros 

Nelson Chaves; Luís Cunha; procuradora geral de contas Silaine Vendramim; conselheiros 

substitutos Daniel, Edvaldo e Julival; senhoras e senhores que ouvem esta sessão. Presidente, vou 

acompanhar o relator, mas entendo que neste caso nós não devemos determinar, mas sim 

recomendar. Até porque, por questão legal, todo concurso público tem que ter participação da 

SEAD também. Então, reiterar as recomendações que o tribunal tem feito e explico porque não 

pode ser determinação: porque o momento, questão orçamentária, financeira, LRF, isso tudo tem 

que ser visto pelo administrador público. E uma determinação do tribunal acaba criando um 

comando para que o administrador fique meio engessado. Então como já há manifestação do 

Poder Público do Estado no sentido de realizar o concurso, o que é muito bom haja vista até as 

colocações da procuradora geral de contas, o que chama a atenção são essas indenizações agora. 

O supremo vem fixando esse entendimento que os temporários também têm direito a fundo de 

garantia. Então, isso de fato é preocupante, e uma coisa que o Estado do Pará precisa doravante 

evitar e tomar todo esse cuidado. Então, vou acompanhar o relator, mas sugerindo que seja 

recomendação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, eu vou levar em conta as ponderações do eminente conselheiro Odilon 

Teixeira. Eu continuo com meu voto pelo registro excepcional, mas o que seria determinação eu 

entendo que ele está certo. Então, registro excepcional com recomendações é o meu voto. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu 

acompanho a divergência reiterando as recomendações. Considerando o empate, profiro o voto de 
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qualidade, pelos registros excepcionais e reiterar as recomendações. Por fim, a presidência 

proclamou que, pelo voto de desempate, foi aprovado o voto divergente do Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira, pelo deferimento excepcional do registro, com recomendações à HEMOPA. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51091-5, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Edinair Pinto de Queiroz, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51178-0, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Francisco Carlos Cardoso Matos, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi 

o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51222-9, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Rosa Maria Rodrigues dos Santos, Procurador Patrick Bezerra 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/51336-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria de Nazaré Reis Moraes, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1759

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

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

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51343-6, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Maria Dirce de Sousa Rocha, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51441-7, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Aldeida da Silva Pena, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52871-7, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Elizabete Fernandes e Silva, Procurador Guilherme da Costa 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/52872-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Isabel Andrade Vieira, Procuradora 
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Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

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

de mérito em face da perda do seu objeto (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

processo sem resolução de mérito e arquivamento dos autos. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/51047-5, que trata do Ato de Pensão em favor da dependente ex-segurado João 

Batista Mesquita, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

jurídico foi pela extinção do processo sem resolução de mérito em face da perda do seu objeto 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para extinguir o processo sem resolução de 

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

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

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

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2008/53577-7, que trata do Ato de 

Pensão em favor da dependente do ex-segurado Marco Antônio de Lima Sena, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

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

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

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

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

pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA 

ADMISTRATIVA: Submeto a deliberação plenária proposta de resolução que autoriza remessa 

do projeto de lei para modificar a Lei nº 81 de 26 de abril de 2012, lei orgânica desta Corte de 
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Contas, especificamente no caput do artigo 62 e no parágrafo único do artigo 82, visando a adoção 

de idênticos indicies de correção monetária, multas e juros incidentes sobre os débitos imputados 

por decisão desta Corte de Contas do Estado do Pará àqueles adotados pela Secretaria de Estado 

de Fazenda atualmente definido pela Lei nº 6.182 de 30 de dezembro de 1998. A matéria ficou à 

disposição dos senhores conselheiros, eis que distribuída após a última sessão ordinária sem que 

houvesse manifestação quanto às emendas. Esta presidência também gostaria de prestar um 

esclarecimento: essa proposta se dá em razão de uma reunião em que os órgãos fazendários do 

estado juntamente com o secretário geral desta Corte de Contas e com a presença da procuradora 

geral do Ministério Público de Contas em que há divergência entre o que consta na nossa lei e o 

que consta na lei do estado, no sentido do cálculo das multas aplicadas por esta Corte de Contas. 

Em razão disso, detectou-se a dificuldade para que os nossos jurisdicionados possam até mesmo 

realizar seus pagamentos. Em alguns momentos a própria secretaria enfrentou dificuldade no 

sentido de que os jurisdicionados desejam pagar, vem até a nossa secretaria para prestar os 

cálculos e há uma dificuldade na própria SEFA. Então eu queria até pedir à doutora Silaine, se 

quiser se manifestar acerca, pois ela estava junto com nosso secretário e já nos fizeram esse 

esclarecimento. Diante desses esclarecimentos nós fizemos um documento conjunto, Tribunal de 

Contas e Ministério Público e encaminhamos à SEFA para que a gente proceda ainda esse ano até 

que a assembleia vote essa proposta de modificação a esses dispositivos da nossa lei orgânica. 

Enquanto isso nós tomamos providência para indicar servidores desta Corte de Contas e do douto 

Ministério Público de Contas para que possam ter o acesso junto a SEFA e possam inteirar, no 

sentido de que a gente, até que se concretize essa decisão. Porque agora, a partir do nosso plenário 

a questão vai estar com a Assembleia Legislativa e nós estamos percebendo - final de ano - que 

algumas dificuldades podem acontecer. Enquanto isso, tomamos uma providência urgente, mas que 

é uma situação temporária. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do 

Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Isso mesmo. Como já relatei umas 

semanas atrás, logo em seguida a reunião, nós nos reunimos com a SEFA, estava o Tuffi, secretário 

daqui; eu; e a Carol Victer, secretária do Ministério Público de Contas, para a gente chegar a uma 

solução. E a solução mais duradoura realmente é essa, se alterar a lei orgânica do Tribunal de 

Contas para que os débitos provenientes de acórdãos, as glosas possam ser inscritas em dívida 

ativa. Porque desde 2012, quando houve alteração da lei orgânica do Tribunal de Contas, institui-

se um índice de atualização diferente do índice de atualização da SEFA, o que veio a dificultar a 
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inscrição em dívida ativa. Então, quando ia para SEFA ela acabava não inscrevendo e ia para 

PGE e ela não fazia a cobrança. Tanto que a gente tem aí um lapso de mais de dois anos sem 

absolutamente nenhuma cobrança de acórdão proveniente do TCE. Então, é como se todo esse 

trabalho aqui fosse por água abaixo. A gente não tem o retorno esperado para a sociedade. Tudo o 

que é julgado aqui que a gente vê que foi mal utilizado e que deveria retornar aos cofres públicos 

para ser bem utilizado, não está tendo esse efeito. E o que acontece: quando detectamos isso nós 

fizemos primeiro uma reunião com a PGE, aí a PGE através da...passou a fazer uma cobrança 

cível. Porque o nosso título já é um título executivo extrajudicial. Tecnicamente ele não teria que 

ser inscrito em dívida ativa. Por que se inscreve? Porque o rito é mais célere; quando vai para 

PGE e vai para essa cobrança, todos estão acostumados a fazer a cobrança. No caso da cível, o 

que acontece: a procuradoria cível está mais acostumada a ser demanda do que demandar. Então 

tudo o que chega lá é urgente - mandado de segurança e eles precisam responder e precisaram se 

adequar. Com isso, eles colocaram dois assessores só para fazer a cobrança, e mesmo assim está 

sendo bem difícil. Então eles falaram para gente que o melhor era modificar a lei orgânica do 

Tribunal de Contas para que fosse inscrito em dívida ativa e seguisse o rito mais célere. É o que 

está se tentando fazer. Enquanto isso, está sendo cobrado pela cível. Enquanto isso a gente mandou 

um oficio para a SEFA para que pudessem ser recebidas por aqui as glosas, numa tentativa de, 

digamos assim, um acordo extrajudicial, uma notificação antes de ser feita a cobrança judicial. E 

se a pessoa quiser pagar, agora ela vai poder ir num só lugar pagar a glosa, a multa, e aí a gente 

vai conferir se realmente foi pago. Vamos ter uma senha para verificar se aquela guia foi paga; se 

tiver sido paga, a gente avisa os órgãos para que não se efetue mais a cobrança. Então isso acabou 

simplificando o trabalho de quem queria pagar. Porque quem queria pagar se dirigia para PGE e 

a PGE não tinha como resolver; ia para SEFA e ela dizia: “também não posso receber, porque não 

está inscrito em dívida ativa”; aí vinha para cá e aqui só podia receber a multa...aí a gente foi na 

SEFA e conseguiu chegar a um denominador para, pelo menos, enquanto não se alterar a lei 

orgânica, que se consiga receber de quem esteja disposto a pagar. Mas o ideal mesmo é alterar a 

lei orgânica colocando de uma forma bem genérica do jeito que está ali, visando a adoção de 

idênticos índices de correção monetária. Porque se caso venha a alterar a legislação da SEFA, a 

gente já vai estar abarcado por esse artigo de forma genérica. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.063, desta 

data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira: Minuta de resolução sobre anexação de processos de prestação de contas. Comunico aos 

Excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiros substitutos que será distribuído mediante e-

mails corporativos a minuta de resolução que estabelece procedimentos de anexação para os 

processos de prestação de contas de gestão referentes ao exercício de 2017. Para fins de instrução 

e julgamento. Para ser votada em sessão posterior diante das propostas de emenda apresentadas 

pelo Excelentíssimo Senhor conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, informo aos 

Excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiros substitutos que será redistribuído mediante e-

mails corporativos a minuta de resolução para conclusão 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, para serem votadas 

na próxima sessão, quinta-feira próxima se Deus quiser, dia 8 de novembro. Nada mais a tratar, eu 

gostaria de colocar a palavra à disposição dos senhores conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, só para 

chamar atenção para um assunto que já abordei no plenário: primeiro, penso que para esta 

matéria ser encaminhada à Assembleia Legislativa tem que haver um acompanhamento, em razão 

do momento que atravessamos - encerramento do ano; a assembleia vai mudar, de maneira que 

isso, se não tiver acompanhamento bem de perto, dificilmente conseguiremos votar esta matéria 

ainda neste exercício. Não quero ser redundante, mas trago aqui notícia da imprensa nacional, 

como foi objeto de eu ter comentado aqui no plenário, quero agora sugerir uma recomendação. O 

jornal de domingo, conselheiros Luís e Odilon, publicou uma matéria bastante complicada - de um 

certo modo até estarrecedora. E hoje, com a ferramenta da informática, temos muita celeridade na 

comprovação de fatos. E alguns ralos na administração pública continuam, pela notícia, abertos. 

Eu estou me referindo a casos, por exemplo, de invalidez. O INSS fez verificação em cerca de 1 

milhão e alguns poucos outros casos de aposentadoria por invalidez. Nesta reavaliação, ele 

constatou que mais de 500 mil são fraudulentas. Isso é um desastre no sistema previdenciário 

brasileiro. Uma coisa que está sendo vista. Então a gente não tem a oportunidade de decidir, é uma 

tarefa do Executivo e nós respeitamos. Mas pelo fato de uma matéria oficial publicada nesse 

sentido ao nível do governo federal. Uma vez eu sugeri aqui no plenário - não faz muito tempo - 

uma recomendação pelo menos que a SECEX, em contato com o IGPREV, para saber como é feito 

no estado do Pará. Porque a projeção, segundo a notícia, que é de caráter nacional, ela vai se 

projetar em todos os registros previdenciários dos estados. O mesmo fato que está detectado no 
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âmbito do governo federal. Então, seria a periodicidade, muita coisa que é passageira, temporária. 

E o Estado, neste caso, entre aspas, está sendo tungado com esses recursos indevidamente. Então 

seria a sugestão, senhora presidente, uma determinação simples, administrativa - se tiver anuência 

do plenário - que se oriente a SECEX para saber da informação: como se processa no estado do 

Pará? Essa verificação está sendo periódica? Há resultados, informações? E acho que alguma 

coisa deveria ser feita no sentido de acompanharmos apenas o que está sendo feito no governo 

federal com esse tipo de resultado. Estou dizendo de novo: mais de 1 milhão de casos; detectaram 

que 500 mil são fraudulentos. Isso é um absurdo total. A gente tem que zelar pelo recurso público, 

e esse é um deles. Está havendo um desvio. Se houver a configuração disso, é um desvio acentuado 

daquilo que não deveria ser pago. Tendo a proposta do Conselheiro de imediato deferida pela 

Presidência, ficou consubstanciada no Memorando nº 082/2018-SEGER, desta data. Nada mais 

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

horas e vinte e cinco minutos (10h25min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 

Belém, 06 de novembro de 2018. 
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