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ATA Nº 5.306 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de maio do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e 

Odilon Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e 

Milene Dias da Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que 

dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos 

trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

realizada no dia trinta (30) de abril, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 

do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu 

seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do 

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Antes da leitura da pauta de julgamentos, Sua Excelência o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior proferiu a seguinte manifestação: 

Senhor Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, pedi a palavra logo no início da 
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sessão para que a gente possa fazer o registro em reconhecimento ao grande trabalho 

realizado por Dom Vicente Zico, já que o seu falecimento é do conhecimento de todos. Eu 

queria sugerir para que a gente registrasse nos anais, e a todos do Tribunal, que 

fizéssemos aqui, antes de começarmos os nossos trabalhos, uma homenagem com um 

minuto de silêncio pelo seu falecimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu defiro o pedido de Vossa Excelência. 

Eu quero pedir a todos que fiquem de pé para que a gente preste esta homenagem ao Dom 

Vicente Zico, Arcebispo metropolitano emérito de Belém. Neste momento todos os 

presentes se colocaram de pé e prestaram a homenagem de um minuto de silencia. Pausa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

quero, neste momento, apenas dizer, Conselheiro Cipriano, que é feliz a sua lembrança. 

Dom Vicente Zico para todos os cristãos, e eu digo cristãos, porque já ouvi de várias 

autoridades e evangélicos do Estado do Pará manifestações de reconhecimento, do valor, 

da credibilidade que tinha Dom Vicente Zico. Uma vez um pastor da Igreja Quadrangular 

disse assim: “Ele expressa santidade. Olhando para a fisionomia dele, nós vemos 

santidade”. E é isso. Um homem que amou a igreja, viveu da oração, praticou o bem e foi 

um grande pastor para a nossa Igreja Católica. Muito justa a homenagem. Eu agradeço 

essa manifestação de Vossa Excelência e também, não sei se alguém deseja falar, quero 

aproveitar este momento inicial, não sei se ele tem familiares aqui, alguém da família, se 

estão todos em Minas Gerais, que nós juntos aqui propusermos também votos de profundo 

pesar à Igreja Católica, ao arcebispo Dom Alberto Taveira e à família de Dom Zico. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Também ao Padre Ronaldo, que trabalhou muitos anos com ele, enfim, toda a igreja e 

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

Oliveira: Bom dia Excelentíssimo Senhor Presidente, bom dia a todos os conselheiros, 

Procurador Geral, conselheiros substitutos, jurisdicionados e servidores desta Corte de 

Contas. Realmente, ontem, Belém do Pará perdeu uma figura das mais importantes da 

Igreja Católica deste estado. Dom Zico, mineiro, que escolheu Belém do Pará como sua 

cidade para trabalhar, viver, e quem assistiu ontem a noite um pouco da sua história, sabe 
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que ele escolheu, inclusive, para morar definitivamente, para ter os seus restos mortais no 

solo paraense e se eternizar. Então, falar de Dom Zico é muito fácil e também um tanto 

difícil, porque ele expressava cada um daqueles que o conheceram, mesmo quem não teve 

uma convivência mais profunda, mesmo aqueles que não fazem parte da nossa Igreja 

Católica, mas sabem da importância do trabalho, do servir e do apóstolo que foi este 

homem mineiro-paraense. Portanto, parabenizo o Conselheiro Cipriano pela ideia, pela 

iniciativa, por nos oportunizar, neste momento, de expressar um pouco do muito que é Dom 

Zico, o que ele significa para a igreja e para a sociedade paraense. Portanto é merecedora 

a homenagem, mas toda a homenagem a ele será pouco diante do muito amor que ele tinha 

pelo Pará e pelos paraenses. Tanto que a gente sabe que ele recentemente esteve visitando 

os familiares em Minas Gerais. Ele era conterrâneo da nossa Conselheira Substituta 

Doutora Milene, mas ele preferiu, doutora, escolher o Pará e retornar ao Pará para dar o 

seu adeus aos paraenses e a todos nós que o amamos também muito, porque ele amava 

muito esta terra. Portanto, merecida esta homenagem. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Seria redundante qualquer comentário 

diante do que foi dito a respeito da personalidade carismática de Dom Vicente Zico, mas 

acho que a reflexão muitas vezes se deixa embriagar pelas luzes do poder e pelas 

ostentações. E o fundamental nele era o brilho da sua personalidade e da humildade que 

ele refletia, porque podemos dizer que foi um ser-humano que viveu para o outro, no 

sentido de evangelizar, no sentido de servir, de ser solidário, de ser generoso, pregando o 

ecumenismo, em direção a todas as religiões, tanto que a gente pode dizer que ele era 

reverenciado. Eu mesmo tenho muitas ligações com pastores evangélicos, com outras 

crenças, judeus, e todos o reverenciavam exatamente pela humildade, pela forma de ser. Na 

nossa Igreja Católica era uma disputa ferrenha para saber a que eventos o Dom Zico podia 

celebrar, não só nos momentos festivos, mas especialmente naqueles momentos em que a 

solidariedade é mais necessária de ser prestada, e ele com a candura que tinha, a beleza, a 

humildade, a profundidade da sua oração, ele conseguia em momentos de profunda tristeza 

reerguer as pessoas espiritualmente. Quero fazer menção, inclusive, ao momento que foi 

especial para todos nós: um momento difícil que passou o Procurador Antônio Maria com 
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a perda de sua filhinha e a oração na Basílica de Nazaré que Dom Zico fez, ele, na 

realidade, acalentou aquela família na dor. Ele mostrou o espírito da solidariedade; o 

plano de Deus para todos nós. Nós estamos, na realidade, nessa volta, porque nós somos 

emprestados, providência do Senhor, cumprimos a jornada, estamos retornando, e é o que 

ele fez. E a igreja, de um lado, se entristece pela perda material de todos aqueles exemplos 

que ele conseguiu com simplicidade, com diálogo, com humildade, com fraternidade, 

passar e, ao mesmo tempo, nós nos alegramos por vê-lo ter cumprido uma jornada 

radiante, brilhante e, novamente, chega à casa do Pai com a sua missão cumprida e 

fortemente abrilhantada pelos exemplos que ele deixa a toda sociedade. E esta Casa mesmo 

teve o privilégio, e foi o Conselheiro Cipriano quem propôs a homenagem, Dom Zico esteve 

aqui, e ele era vizinho da casa de minha mãe. Minha madrinha, a Lourdes a conheceu, pois 

era integrante da comunidade da arquidiocese, de maneira que havia um relacionamento 

muito fraterno, muito especial, como também com Dom Orani e com Padre Ronaldo. De 

maneira que a gente lamenta muito a perda material, mas se alegra por um ídolo, no bom 

sentido da palavra, para todos nós, cidadãos, independente da formação religiosa, e ver 

que é possível, sim, alguém que se proponha a vir a este mundo para pregar a paz, a 

solidariedade e a fraternidade. Nós temos o exemplo que ele deixa para toda a sociedade 

paraense e para todo o país naturalmente. Então, eu acho que devemos nos associar à 

família paraense em um momento de grande perda para todos nós. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante: A única palavra que tenho para falar de Dom Zico, uma só, que era 

um santo, isso traduz tudo aquilo que o povo paraense tem e conhece, e teve o privilegio de 

ouvir Dom Zico, ver Dom Zico, tocar em Dom Zico. Ele era um homem santo. E como o 

Conselheiro Nelson falou: Nós criamos uma aproximação muito grande, recente, faz 3 anos 

da morte da minha filha. Ele rezou a missa, deu conforto à família, foi à minha casa, 

sentou, falou, ou seja, é uma pessoa que convivia e transmitia todo aquele poder que ele 

tinha de agregar; o poder que ele tinha de ser uma pessoa que todos ouviam e que ficavam 

felizes de tê-lo presente. Ele chamava nossa filha de anjo. Ele era um santo e a minha filha 

era um anjo. O anjo Liane, nosso anjo Liane. Eu realmente fiquei muito entristecido com a 
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sua passagem por essa vida, mas a passagem que ele teve aqui não foi em vão. E ele deixou 

muitas coisas, muitas pessoas, independentemente de religião, seja católica, seja 

protestante, não é o caso. O caso é que ele era um homem que fazia sempre o bem, 

independentemente de quem quer que seja, e é isto que nós estamos aqui reverenciando, 

que era uma pessoa de bem, que fez o bem e que vai deixar saudade para todos aqueles que 

realmente crêem em Deus. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: É um legado que fica de uma referência boa para a sociedade e 

para a Igreja Católica. Um legado que temos que valorizar, que possa isso ser lembrado, 

ser norteador para a caminhada da igreja e para o bem-estar da sociedade também. Enfim, 

é uma grande perda para todos nós. É o que tenho a dizer. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 58-

60/2015-Sec, desta data. Em seguida havendo expediente a ser lido, Sua Excelência 

determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura resumida do Ofício de nº 107/2015 

do MPC – PA. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Arlindo Siqueira da Silva: 

Bom dia! Ofício nº. 107/2015 do Ministério Público do Estado do Pará. Belém, 30/04/2015. 

Senhor Presidente, em atenção ao Ofício nº 18/2015 da Secretaria, encaminhado por Vossa 

Excelência comunicando a vacância do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado, do qual era o titular membro do MPC nomeado com fundamento no artigo 119, 

parágrafo 1º da Constituição Estadual. Considerando o artigo 1º, alínea “a”, da 

Resolução nº 1 de 1996 do Conselho Superior do MPC–PA. Considerando que a 

elaboração da lista a ser encaminhada ao Governador do Estado para a escolha do 

Conselheiro da Corte de Contas é de competência privativa do TCE, conforme dispõe o 

artigo 119, parágrafo 1º, inciso I, “in fine”, da Constituição do Estado. Considerando que 

é público e notório que este Procurador Geral de Contas do Estado e a Procuradora de 

Contas, Doutora Iracema Teixeira Braga, atingirão em menos de 1 ano a idade limite para 

exercício do cargo, sendo em breve inexoravelmente alcançados pela aposentadoria 

compulsória. Considerando, enfim, tudo que foi discutido e decidido em reunião do 

Conselho Superior do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, realizada nesta 

data, conforme ata assinada por todos os seus membros no sentido de que seja 
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encaminhada a essa egrégia Corte a lista sêxtupla, sem que se realize qualquer análise de 

mérito quanto ao preenchimento dos requisitos constantes do artigo 119, incisos I, II, III e 

IV da Constituição Estadual. Remeto a Vossa Excelência para fins de elaboração da lista 

tríplice, sobre o qual dispõe o artigo 119, parágrafo 1º, inciso I, “in fine”, da Constituição 

do Estado, os nomes em ordem alfabética de todos os membros do Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará atualmente em atividade, a exceção daqueles que serão em 

breve aposentados compulsoriamente, são eles: Filipe Rosa Cruz, Guilherme da Costa 

Sperry, Patrick Bezerra Mesquita, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Silaine Karine 

Vendramin, Stephenson Oliveira Victer, ficando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários, renovamos nossos protestos de elevada estima 

e consideração. Atenciosamente, Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador Geral 

do Ministério Público de Contas do Estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Esta presidência acaba de receber o 

expediente do Subprocurador Patrick. Então, eu também peço ao Secretário que faça a 

leitura para dar conhecimento aos conselheiros. Manifestação do Senhor Secretário Geral 

José Arlindo Siqueira da Silva: Ofício nº. 108/2015, Belém, 04/05/2015. À sua Excelência o 

Senhor Luís da Cunha Teixeira, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Senhor Presidente, após cumprimentos, venho informar a respeito da lista enviada ao TCE 

– PA, ofício 107/2015 do MPC, que não preencho os requisitos previstos no artigo 73, 

parágrafo 1º, da Constituição Federal, para fins de ocupar a vaga de Conselheiro do TCE–

Pará. Notadamente, o requisito etário, uma vez que nasci no dia 11/05/1986 e, portanto, 

tenho 28 anos de idade. Aproveito a oportunidade para agradecer a atenção dispensada, 

colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos, protestando sempre por votos 

de estima e de consideração. Atenciosamente, Patrick Bezerra Mesquita, Subprocurador de 

Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito Bem! Sobre este assunto eu faço aqui um convite aos conselheiros para 

uma reunião administrativa, no gabinete da Presidência, após esta sessão. Estão 

convidados também os conselheiros substitutos Julival Rocha e Milene Dias da Cunha. 

Logo após, a presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 
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quando foi anunciado o Processo nº 2007/50548-6, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Magalhães Barata, responsável Raimundo Faro Bittencourt, cujo Relator foi o 

Auditor Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da 

penalidade cabível a quem compete a expedição do laudo de acompanhamento da execução 

do objeto conveniado, inexistente nos autos. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar 

as contas regulares com ressalva em razão da ausência do laudo de execução do objeto 

conveniado e reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão punitiva relativa à multa 

decorrente da omissão da remessa do relatório de acompanhamento e fiscalização do objeto 

conveniado. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Abstenho-me neste momento de proferir voto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo com preceito regimental, solicito 

vistas dos autos para melhores estudos. De imediato o pedido foi deferido pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50413-9, que trata da Prestação de 

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

Centro Social América, responsável Aldeci Padilha dos Santos, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da 

aplicação a critério do Douto Plenário das multas regimentais cabíveis ao responsável e à 

senhora Maria Lúcia de Macedo Penedo e determinação à SEEL. (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em 
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discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. 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 Sua 

Excelência o Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira determinou a inversão da 

pauta de julgamentos para que houvesse a primazia dos processos de relatoria do 

Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2012/52289-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Xinguara, 

responsável José Davi Passos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas com ressalva, com aplicação das multas regimentais ao responsável 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao responsável a 

multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva 

das 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51647-6, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

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

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos 

registros e determinação à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

deferir os registros, devendo a Secretaria deste Tribunal expedir oficio à SEAD, a fim de 

que sejam observadas as recomendações formuladas pelo Ministério Público de Contas e a 
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titular da SEAD deverá cumprir o prazo previsto no art. 28, §5º da Constituição Estadual 

sob pena praticar crime de responsabilidade. 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 2013/53568-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Secretaria de Estado de Administração, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

foi pelo deferimento do registro, sem prejuízo da aplicação da multa regimental ao 

responsável pelas contratações e determinação à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em 

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

seu voto para deferir o registro, devendo a Secretaria deste Tribunal expedir ofício à 

SEAD, a fim de que sejam observadas as recomendações formuladas pelo Ministério 

Público de Contas e a titular da SEAD deverá cumprir o prazo previsto no art. 28, §5º da 

Constituição Estadual sob pena praticar crime de responsabilidade. 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 se 

registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/52678-2, que trata da Prestação de 

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

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

cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, 

com aplicação das multas regimentais ao responsável e à senhora Iracy de Almeida Gallo 

Ritzmann (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas regulares 
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com ressalva. Consultado o Plenário, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson 

Luiz Teixeira Chaves e Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a relatora, tendo 

sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando preceito 

regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50225-0, que trata da 

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

procedência Associação de Pais, Mestres e Amigos da Escola Instituto Bom Pastor, 

responsável Edivaldo de Jesus Leopoldino dos Santos, cujo Relator foi o Auditor Julival 

Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e aplicação das multas 

regimentais ao responsável e às senhoras Iracy de Almeida Gallo Ritzmann e Maria do 

Socorro da Costa Coelho (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. 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 2012/52334-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Grupos 

Folclóricos e Culturais de Itaituba, responsável Maria de Fátima Silva Leite, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

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

prejuízo da aplicação das multas regimentais à responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 
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julgar as contas regulares, isentando à responsável da aplicação da multa pela 

intempestividade em face do Prejulgado nº 14 desta Corte 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. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50985-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Liga dos Blocos Carnavalescos de Breu Branco, responsável Solimar 

Estumano dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

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

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

regularidade das contas, sem prejuízo da penalidade cabível na espécie ao responsável 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao responsável a 

multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva 

das contas ensejando na sua tomada. 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 2013/52523-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Dilza Maria 

Pantoja Correa, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2010/52280-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, 

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 indeferimento do 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir o registro. Consultado 

o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência 
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proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/53041-5, que trata do Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizada pelo Hospital Ophir Loyola, 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 dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu 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. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2013/51930-6, 2013/51950-0 e 2013/52064-4, que tratam dos 

Atos de Aposentadorias de Rosilda Raimunda Ripardo da Silva, Admarina José Amaral 

Mesquita e Carmem Maria Gomes Jordão, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. 

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

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

deferimento do registro, com recomendação ao IGEPREV (pausa). A matéria foi colocada 

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

proferiu proposta de decisão 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. 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 pela Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira. Na sequência foram anunciados os Processos nºs 2013/52050-9, 2013/52262-8, 

2013/52366-4 e 2013/52507-0, que tratam dos Atos de Aposentadorias de Maria de Fátima 

Lima Braz, Rita Moura da Silva, Varlinda do Socorro Rodrigues Almeida e Maria do 

Rosário Bezerra, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos 

registros, com recomendação ao IGEPREV (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 
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(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta 

de decisão 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. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2009/52194-9, que trata do Ato de Pensão em favor 

de Clarisse Santos de Souza, 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, com exclusão de Vanessa dos Santos de Souza da concessão do 

benefício pleiteado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

excluindo da concessão do benefício Vanessa dos Santos de Souza, cujo paradeiro é 

desconhecido desde o ano de 2005, conforme atesta declaração de fls. 62 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 2007/54081-8, que trata da Prestação 

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

Associação Paraense Master de Natação, responsável Ana Maria Miranda Boto, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu 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. Esgotada a pauta 

de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra aos presentes. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor 

Presidente, Senhores Conselheiros, eu gostaria de me manifestar, neste momento, pois hoje 

nos manifestamos sobre a morte de Dom Zico, e agora aproveito para manifestar votos de 

muitas felicidades ao Dom Luís Ferrando, que é nosso amigo. Esta semana eu tive a 

oportunidade de levar o abraço de Vossa Excelência a ele, que é o Bispo da Diocese de 

Bragança. Há muitos anos acompanhamos a trajetória desse homem; um homem de bem, um 

homem que vem prestando serviços à Diocese de Bragança. Vossa Excelência conhece o 

trabalho de Dom Luís, que hoje coordena 27 paróquias, e que completou 50 anos de 

sacerdócio. Estivemos à Bragança participando no dia 1º de Maio, dia do feriado, da festa em 

homenagem aos 50 anos dele, assim também como os 25 anos do sacerdote Padre Gerenaldo, 

que Vossa Excelência também o conhece. Então, eu gostaria de deixar esse registro, porque 

Dom Luís Ferrando é um Italiano que chegou ao Brasil, especificamente servindo como Padre 

na Paróquia de Bragança e depois em outras paróquias daquela diocese, na época era Diocese 

do Guamá e depois se transformou em Diocese de Bragança, que hoje conta com 27 paróquias. 

E Dom Luís Ferrando vem prestando um relevante trabalho àquela região nordeste. Nós 

tivemos o privilégio de participar desse momento, e ele, como Vossa Excelência o conhece, é 

muito restrito às homenagens. Ele não gosta muito de homenagens, porém ele não pode se 

esconder do momento em que as paróquias da Diocese de Bragança se manifestaram em 

prestar-lhe as merecidas homenagens. Todas as paróquias daquela região, muita gente, muitas 

pessoas, muitos movimentos das igrejas, da Diocese de Bragança, levando as homenagens a 

Dom Luís Ferrando no dia 1º. Tive a oportunidade de participar, levar o abraço de nossa 

família e também o abraço de Vossa Excelência, justificando sua ausência. Ele agradeceu e 

mandou-lhes lembranças. Dom Luís é merecedor de todas as homenagens que foram prestadas 

pelas paróquias da Diocese de Bragança pelos 50 anos, bodas de ouro, como sacerdote. De 

Bispo ele tem 19 anos, mas 50 como sacerdote prestados, em sua maioria, àquela região 

nordeste do Estado do Pará. Portanto, gostaria de deixar o registro e solicitar a este douto 

plenário votos de congratulações, de felicidade, de muita saúde, muita paz, a Dom Luís 

Ferrando pelos 50 anos de sacerdócio e ao Padre Gerenaldo, que hoje é o pároco da Igreja 

Nossa Senhora do Rosário em Bragança do Pará. Portanto, 25 anos de sacerdote do Padre 

Gerenaldo, por isso peço aos nossos pares que, se for possível, a gente preste essa homenagem 
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e que seja comunicado a Diocese Bragança, a rádio educadora de Bragança e as paróquias 

daquela diocese. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu queria pedir permissão a Vossa Excelência, Conselheira Lourdes Lima, 

para subscrever este requerimento de Vossa Excelência por uma razão especial: Primeiro, eu 

fui convidado para o evento, eu sou de lá, Dom Luís Ferrando acompanhou meu momento à 

frente da pastoral da juventude, na diocese, eu gosto dele, e queria fazer apenas um 

comentário. Muito feliz foi a Conselheira Lourdes Lima por apresentar esta proposta, vale a 

pena, pois trata-se de uma diocese que tem um trabalho social bonito, iniciado por Dom Eliseu, 

já falecido, e foi dado continuidade por Dom Miguel Giambelli, e agora por Dom Luís 

Ferrando. Quem vai à Bragança vê duas obras maravilhosas: primeiro é a casa do bispo, que 

praticamente ainda está morando lá para preservar, mas vai ser doada no futuro para o 

patrimônio cultural de Bragança. É um prédio maravilhoso, construído por Dom Eliseu; O 

outro é o Instituto Santa Terezinha, que já tem 56 anos aproximadamente, construído também 

por Dom Eliseu. Do instituto Santa Terezinha está à frente as irmãs missionárias de Santa 

Terezinha, atualmente a irmã Ascenção. Mas tem um hospital que também é outra obra 

maravilhosa tombada pelo patrimônio histórico: o Hospital Santo Antônio Maria Zacarias. 

Registre-se, aqui, Conselheiro Nelson Chaves, um hospital de ponta, não visa lucro, tem 

parceria com o Estado, que tem hoje tratamentos de ponta, UTI, hemodiálise. É coisa, assim, 

de altíssimo nível, isso honra muito a Igreja de Bragança. Eu quero falar do último projeto, de 

autoria de Dom Luís Ferrando, que eu pude até ajudar um pouquinho quando era deputado. 

Ele implantou em Bragança a Fazenda Esperança. É um projeto que já é conhecido, e é uma 

filosofia que concretamente recupera aquelas pessoas dependentes de drogas. Em Bragança é 

uma realidade, e Dom Ferrando está à frente. Então é muito justa essa homenagem de Vossa 

Excelência, sem contar outras coisas, pois estou falando de 4 projetos, de 4 obras em 

funcionamento. Eu deixei de falar da Rádio Educadora de Bragança, que também tem quase 60 

anos, ou mais, a Rádio Educadora AM/FM. Quero também registrar que na Rádio Educadora 

AM tem um projeto educacional à distância, Conselheiro Nelson Chaves, em que várias 

pessoas de todos aqueles municípios se formaram pela Rádio Educadora; e é um projeto 

educacional autorizado pelo MEC. Eu creio que, talvez, seja um dos raros existentes no Brasil. 

Através da rádio se ensina português, matemática e tudo mais. Então é algo que merece 
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registro. Parabéns a Vossa Excelência, e quero me associar e subscrever o expediente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu voto 

favoravelmente, obviamente, e como seria bom, Senhor Luís Cunha, que todos os nossos 

municípios, especialmente os pólos, como é o caso de Bragança, pudesse exatamente ter um 

colégio como Santa Terezinha, o Hospital Santo Antônio Maria Zacarias, que fui em 

companhia de Vossa Excelência no dia que estivemos lá para visitar sua terra, Augusto 

Corrêa, a Rádio Educadora. Queria mencionar em favor e justiça à memória de Dom Eliseu, e 

os bispos todos ilustres que o sucederam, é que na realidade eles tiveram uma participação 

decisiva. Eu quando estava exatamente atuando na área técnica, na parte do abastecimento de 

água do saneamento, no início da década de 70, era um jovem engenheiro sanitarista, e eu vim 

para tentar trabalhar nessa área no nosso Estado. Nós vínhamos sentindo um crescimento. E 

Bragança vinha involuindo, e com o advento da Belém – Brasília, Vossa Excelência sabe, 

Bragança perdeu a estrada de ferro, um ponto histórico, o grande porto nosso que fazia todos 

os abastecimentos para o Estado do Maranhão, inclusive, com o advento da Belém – Brasília, 

o setor rodoviário pegou muito mais força, lamentavelmente, do que setor ferroviário no nosso 

país. É um problema que o Brasil, acho, sofre até hoje. E Bragança foi, neste caso, uma vítima 

deste processo, porque todo aquele pólo de desenvolvimento foi praticamente minimizado em 

função do deslocamento de toda atividade industrial, comercial, agrícola, enfim, para a área 

da Rodovia Belém – Brasília. E a tenacidade dos religiosos com as suas obras, que se 

complementa, inclusive, com a questão de receber os drogados para uma reabilitação; eles 

foram decisivos para esse soerguimento de Bragança. Hoje já se nota Bragança com a 

prosperidade que deveria ter sempre, mas naquele período passou um momento extremamente 

difícil. E se não houvesse a presença decisiva dos religiosos nessas áreas de atuação, 

Bragança certamente não estaria na situação que hoje se encontra. De maneira que é feliz a 

proposta da Conselheira Lourdes, endossada com conhecimento de causa de Vossa Excelência, 

que é homem da região, eu queria humildemente me associar a Vossas Excelências na 

proposição e festejar essa comemoração também dos 50 anos que o bispo recebe como 

agradecimento de seu sacerdócio e devotamento àquele povo. Manifestação do Excelentíssima 

Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Presidente, na verdade, é só para acrescentar a mim 

e ao Doutor Julival às manifestações. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 
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de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 62 e 63/2015-Sec, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É para 

festejar, porque eu, algumas vezes, comentava com Vossa Excelência que nós somos o 

colegiado que tem a ilustre bancada dos nossos auditores, conselheiros substitutos, e que eles 

participassem também nas nossas manifestações, nas nossas discussões, em igualdade de 

condições com todos nós, no sentido de apresentar sugestões, propostas, manifestações como 

esta aqui, agora, que a nossa Conselheira Substituta acaba de fazer. E eu fico muito alegre por 

vê-la também se associar a nós todos nesta justa homenagem aos bispos de Bragança. Mas eu 

vou fazer uma menção muito sucinta, muito rápida, mas acho que seria inoportuno se não o 

fizesse. É a manifestação da solidariedade a uma família que é vitimada pela dor do 

desaparecimento de um dos seus integrantes em uma condição prematura, violenta, e isto está 

muito ligado, Presidente, a essa nossa tentativa do plenário em fazer com que temas de 

interesse coletivo, com aquela visão prática do dia-a-dia, nós possamos nos aproximar, saber 

da dificuldade, ver de que forma poderíamos superar os problemas. Quero me referir que, na 

semana passada, foi atingida por um projétil, provavelmente disparado pela polícia, uma 

auditora da Receita Federal, Doutora Deise Cunha, que veio a falecer, e era irmã do Coronel 

André Cunha, que esteve aqui integrando o corpo dirigente da Secretaria de Segurança. Ele 

nos deu uma palestra extraordinária devido ao seu conhecimento, pois é o responsável pelo 

sistema penal do nosso estado. Então vejam como as coisas do destino acontecem e vitimam 

uma pessoa da família de quem tem por vocação, por idealismo, o combate ao crime, visando 

uma sociedade melhor. E parece, pelas circunstâncias do episódio, que a bala partiu, não estou 

dizendo de uma maneira premeditada, mas talvez por falta de um treinamento mais adequado. 

E a gente viu a tenacidade, o empenho das autoridades do setor de Segurança Pública para 

tentar resolver os nossos problemas. Isso aí é uma coisa que, de um certo modo, afeta toda a 

sociedade pela brutalidade da coisa, troca de tiros entre bandidos, cada vez mais armados, e 

os policiais, que na tentativa de os cercarem acabaram, se é o caso, mas, independente da bala 

de onde teria partido, é um acontecimento infausto. E eu queria que nós apresentássemos aos 

familiares, aos pais, ao Doutor Rudinelfo Cunha, sua esposa, os irmãos da vítima e, 

especialmente, ao Coronel André Cunha, que foi tão gentil e com toda presteza atendeu ao 

nosso chamamento. E nós vimos à competência com que ele fala do assunto, e veja a 
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coincidência, uma irmã dele é vitimada nessa tragédia que está assolando o país inteiro, e tudo 

isso porque a gente observa que por trás do assaltante estão as drogas. Isso tudo está 

acontecendo em função da perda do Brasil oficial para o Brasil real, que nós muitas vezes não 

convivemos, mas a droga está avassaladoramente destruindo as famílias Brasileiras. Então, eu 

queria apresentar à família da Doutora Deise Cunha, lamentavelmente ceifada no vigor ainda 

da sua vida, e a todos os seus familiares, as entidades a que pertencem e dizer que lamentamos 

profundamente o episódio e queríamos apresentar o pesar, a solidariedade e desejar, na 

espiritualidade que eu sei que é forte na família, que eles possam enfrentar esse momento de 

dificuldade com toda a fé e a crença de que ela cumpriu decisivamente a missão nesta 

passagem terrena. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada no Ofício nº 61/2015-Sec, desta data. E nada mais havendo a tratar, 

Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e oito minutos (10h58min) e mandou que eu, Jorge 

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

presente ata. 

 
Belém, 05 de maio de 2015. 

 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 07 de maio de 2015. 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

V I S T O: 
 
 
 
LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 
            Presidente  


