
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Secretário  Presidente 75 

TERMO DE INFORMAÇÃO 
 
 

 
Pelo presente termo, informo que a sessão ordinária desta data não foi realizada em 

virtude da falta de quorum previsto no caput do artigo 172 do Regimento do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Fazendo o uso da palavra, assim se manifestou a Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Esta Presidência justifica as 

ausências de suas Excelências os Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por estar em 

gozo de férias regulamentares e Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força maior. Situação 

que inviabiliza a realização da Sessão Ordinária desta data pela insuficiência do quórum previsto 

no caput do Artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Assim, os processos que 

constavam na pauta desta data devem ser incluídos na próxima Sessão Ordinária, à exceção 

daqueles em que seus responsáveis foram notificados para o julgamento. Nesta hipótese, fica a 

Secretaria deste Tribunal encarregada de expedir as notificações para a nova data de julgamento. 

Outrossim, devem ficar registradas as presenças, além desta Presidente, dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Ivan Barbosa da Cunha e Edílson Oliveira e Silva, bem como da 

Procuradora do Ministério Público de Contas, Doutora Rosa Egídia Calheiro Lopes, que neste ato 

está representando o Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha: Senhora Presidente, Senhor Conselheiro, nobre e Douta 

Procuradora do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, isso bate com que há poucos 

dias eu conversava com Vossa Excelência, sobre a necessidade de investidas, no bom sentido 

semântico, junto a sua Excelência Governadora do Estado do Pará, Doutora Ana Júlia de 

Vasconcelos Carepa, para que dentro do possível possa acelerar a indicação ou a própria vinda de 

um novo colega como Conselheiro para integrar o Plenário deste Tribunal. Até mesmo porque o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará tem sido muito batido pelas autoridades políticas do Estado, 

no que respeita ao preenchimento de vagas. É costumeiro, é rotineiro que este Tribunal fique oito 

meses, seis meses, quatro meses, um ano para se nomear, para se indicar uma pessoa para ser o 

novo Conselheiro. Isso faz com que o trabalho da Vossa Presidência seja interrompido na boa 

intenção que tem Vossa Excelência, de administrar com honradez este Tribunal. Então, eu peço que 

Vossa Excelência marque uma audiência com a Governadora do Estado, na sua função de 

Presidente deste órgão colegiado, que procura levar esses nossos reclamos à sua Excelência 
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Governadora do Estado, mostrando a ela que com poucos Conselheiros, apenas quatro e um 

auditor convocado, nós batemos o recorde no mês próximo passado, de três mil e tantos processos, 

divulgado pela imprensa. Imagine Vossa Excelência se nós tivéssemos os sete trabalhando! Então, 

eu não entendo o porquê desta demora para indicação de um novo Conselheiro para o nosso 

Tribunal. Gostaria e ratifico que Vossa Excelência fizesse investidas junto a nossa Governadora, 

que tenham, eu sinto que tem interesse de nomear logo um Conselheiro para este Tribunal, e evitar 

esses problemas de falta de quórum, e consequentemente falta de Sessão Plenária para o fim maior 

do Tribunal, que é o julgamento desses processos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Conselheiro Ivan, esta Presidência 

agradece as manifestações de Vossa Excelência, inclusive, como título de informação também, eu 

agradeço a sua preocupação. Inclusive, eu vou aproveitar realmente esta manifestação e vou 

procurar dentro da sugestão de Vossa Excelência, tentar uma audiência com a Governadora. 

Porque veja só Conselheiro, esta Presidência preocupada com este problema, já se manifestou, 

inclusive, convidei aqui para estar conosco, para discutir outros assuntos, inclusive com o 

consultor jurídico, com o nosso diretor administrativo da Casa, outros problemas, convidamos o 

Doutor Carlos Botelho, Consultor Geral do Estado da Governadora Ana Júlia, e nessa conversa foi 

um apelo até que esta Presidência fez ao consultor, no sentido de que tivesse uma conversa com a 

Governadora, da nossa preocupação na questão da falta de nomeação dos membros que estão à 

disposição tanto do Governo, quanto da decisão da Assembléia. Mas nós expusemos, e eles têm 

consciência disso, de que a há duas vagas, uma de livre escolha da Governadora, outra numa 

situação, mas que também tem um caminho que pode ser solucionado. E nós tivemos essa conversa 

com ele, e o último encontro que eu tive com o Presidente da Assembléia, na festa da Assembléia 

Legislativa, onde eles condecoraram várias personalidades, eu falava também desta preocupação 

ao Presidente Domingos Juvenil, inclusive para vários deputados que estavam presentes lá na sala 

vip do hangar, e eu aproveitei o momento e falando da nossa preocupação desta situação. Nós 

estamos numa situação assim tão difícil, que eu até falei para ele brincado: “um Conselheiro não 

pode nem adoecer”, ou mesmo quando nós estamos aqui com o quórum mínimo completo no 

Plenário a gente não pode nem sair numa hora de votação para atender alguém, ou para ir a 

qualquer outro lugar, não podemos sair das nossas bancadas porque falta quórum para votação. 

Então, diante dessa sua preocupação agora, nos incentiva mais ainda a que a gente possa solicitar 

realmente, e não só à Presidência, mas que nós possamos convidar todos os Conselheiros e a gente 
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vá até ela para tratar deste assunto, que é um dos assuntos que mais nos preocupa nesse momento. 

Mas temos outros assuntos também para conversar com a Governadora, e podemos solicitar 

através da sua sugestão, para que ela nos atenda, mas eu acredito, e inclusive naquele momento 

que nós comentávamos sobre o assunto com o Presidente da Assembléia, ele nos garantiu que no 

máximo até março nós teremos já a indicação. Porque segundo ele há um compromisso com os 

deputados para que nas primeiras Sessões da Assembléia Legislativa deste novo período, possam 

decidir e votar a escolher o candidato ou o Conselheiro, que constitucionalmente deverá vir da 

escolha do Poder Legislativo. E vamos, por sugestão de Vossa Excelência agora, também solicitar 

esta audiência para que sua Excelência a Senhora Governadora se sensibilize mais ainda, porque 

até então apenas esta Presidência está levando a mensagem e parece-me que eu estou precisando 

de um reforço maior, da presença dos Conselheiros junto comigo, para que a gente possa 

realmente levar esta questão que até certo ponto nos deixa um pouco em dificuldade com a própria 

sociedade. Hoje nós queremos até pedir desculpas as pessoas que foram convocadas para estarem 

aqui, para apresentar as suas defesas, mas em razão desta situação, por motivo de força maior nós 

estamos impedidos de realizar a Sessão Ordinária desta manhã. Então, já foi comunicado, já foi 

informado e, portanto, agradeço a manifestação de Vossa Excelência que ficará com certeza nos 

anais desta manhã, nos anais da Secretaria, e esta Presidência vai acatar a sugestão de Vossa 

Excelência, pedir à Governadora que nos receba. E eu gostaria de contar com a presença dos 

Conselheiros no momento em que ela marcar terei o prazer, a alegria de avisá-los para não só 

este, mas outros problemas, mas este é realmente o assunto que nos incomoda muito porque nos 

deixa um pouco assim de mãos atadas. Então, nós vamos com certeza tomar as providências e 

pedir a sua Excelência, Senhora Governadora, que nos atenda, que nos receba para que a gente 

possa conjuntamente levar nossas preocupações até ela. Então, eu agradeço a manifestação de 

Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha: 

Apenas como fato derradeiro, quero dizer a Vossa Excelência que o Tribunal de contas do Estado 

do Pará não pode ficar refém permanente de decisões políticas para nomeação do novo 

Conselheiro. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente): Mas infelizmente a gente sabe que se dependesse da nossa decisão. Mas nós 

estamos no aguardo de decisão política, Conselheiro. É a Constituição. Vossa Excelência sabe que 

emana do Poder, a decisão que vem do Poder Legislativo e do Poder Executivo, então nós vamos 

continuar aguardando. Entretanto, vamos levar nossas preocupações até eles, e se for possível 
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iremos também. Mas nós já comentamos, inclusive não só com o Presidente da Assembléia, Doutor 

Domingos Juvenil, mas com os deputados. Vários deputados já receberam o nosso apelo, mas se 

for preciso, quando a Assembléia voltar às Sessões Plenárias, voltar as suas atividades normais, 

porque eles estão em recesso, entrarão novamente a partir de fevereiro. Dia primeiro eles abrirão 

o período legislativo, mas certamente somente a partir do dia quinze é que começarão os trabalhos 

mesmo para valer. Então, nós ainda vamos ter que ficar mais ou menos, mais esse tempo. Mas 

poderemos, e inclusive da própria decisão da Governadora, teremos essa situação e que a 

Assembléia também terá algum tempo para tomar esta decisão. Portanto, nós agradecemos, 

pedimos a compreensão de todos.  E pergunto se ninguém mais quer se manifestar. Nós encerramos 

este momento, e já justificando, e informando a todos da decisão nossa. Muito obrigada pela 

atenção de todos. 

 

Belém, 28 de janeiro de 2010. 
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