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ATA Nº 5.322 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de julho do ano dois mil e 

quinze (2015), quarta-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 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 Antonio 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 

e a Resolução nº 18.717 de 23.06.2015. 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. Justifico a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de força maior. 

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

oito (08) de julho, 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

Oliveira Junior: impedido na forma regimental. 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. Dando prosseguimento à sessão, 

inexistindo expediente a ser lido, Sua Excelência registrou a presença em Plenário da Senhoria 

Mariana, irmã da Auditora Milene Dias da Cunha juntamente com o Senhor Felipe, e em 

seguida, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em 

que anunciou o Processo nº 2011/52503-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 
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realizada pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da 

Cunha. Após realizado o pregão, na forma prevista pelo art. 178, combinado com o art. 31 do 

RITCE, sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira declarou-se impedida 

de atuar neste julgamento. Após o relatório e 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 aplicação de multa 

regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas contratações, 

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 sua proposta de decisão para deferir os registros, com aplicação da multa 

no valor de R$300,00 (trezentos reais) ao senhor Waldeci da Costa, pela remessa intempestiva 

dos contratos para registro neste Tribunal. 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, sendo registrado, ainda o impedimento 

anunciado. 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 Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50200-

1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor 

Teodato de Rezende, responsável Maria de Nazaré da Silva Pereira, 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 irregularidade das contas com a devolução do valor 

conveniado, em solidariedade à concedente dos recursos, também com aplicação das multas 

regimentais, apresentando-se, ainda, recomendações à SEDUC (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposição de 

decisão para julgar as contas irregulares, ficando à senhora Maria de Nazaré da Silva Pereira 

em débito para com o erário estadual na importância de R$9.040,00 (nove mil e quarenta reais), 
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aplicando-lhe a multa no valor de R$904,00 (novecentos e quatro reais), pelo dano ao erário 

e, ainda, aplicar a senhora Maria do Socorro a multa no valor de R$452,00 (quatrocentos e 

cincoenta e dois reais), pela não emissão do laudo conclusivo. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51055-5, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizada pela Fundação Carlos Gomes, 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 pelo indeferimento do registro com aplicação de multa 

regimental ao responsável pelo ato contratual (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 

2009/50323-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Lucimar da Silva Alves, 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 pelo deferimento do registro com a 

necessária retificação do ato concessório (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

proposição de decisão para deferir o registro, com determinação ao IGEPREV de que no 

prazo de 15 dias comprove a retificação do ato concessório. A matéria foi colocada em 

votação. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Voto pelo deferimento dos registros, entretanto, substituindo a palavra “determinação” 

para “recomendação” ao IGEPREV. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto da Conselheira Lourdes Lima. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto da 

Conselheira Lourdes Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Acompanho o voto da Conselheira Lourdes Lima. Em seguida a 

Presidência proclamou que por maioria de votos (4x1) foi vencida a relatora, sendo o voto 

condutor de Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51388-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria José Felix, 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 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.  Neste momento a presidência registrou a presença em 

Plenário da senhora Maria do Carmo Martins, ex-Prefeita do Município de Santarém, sendo 

saudada pelo representante do Ministério Público de Contas. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2013/51392-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Dilermano 

José Monteiro, 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 pelo deferimento do 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposição 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 da relatora. 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. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nº 2013/51394-4 e 2013/51555-3, que tratam dos Atos de 
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Aposentadoria em favor de Ana Maria Rodrigues Dias e Álvaro Rodrigues de Nazaré, 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 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 

foi anunciado o Processo nº 2013/51702-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Iraci dos Santos Corrêa, 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 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. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52067-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Waldenora Corrêa Nunes, 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 (pausa). A matéria foi colocada em 

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

sua proposição 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 no artigo 191, § 3º, do Regimento, 

o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52156-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Doralice Ribeiro Machado, 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 
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entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com recomendações ao IGEPREV 

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

regimental, Sua Excelência proferiu sua proposição 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 no 

artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50064-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Macedo dos Santos, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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 2011/50890-0, que trata do Ato de Reforma 

em favor de Anselmo Vieira de Souza, 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 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposição 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 no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2014/51764-5, que trata do Ato de Pensão em favor de Silvia 

Cristina Maia Pinheiro e filhos, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 
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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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados 

a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou a respeito do assunto em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Em cumprimento ao que dispõe o art. 10, “a” da Resolução nº. 

17.659/2009 deste Tribunal, esta Presidência dá conhecimento ao Plenário que o Relatório 

de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2014 do Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará; foi objeto de análise pela Secretaria de Controle Externo, Ministério 

Público de Contas e pelo Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, onde 

atestaram a obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

devendo, todavia, serem encaminhadas as recomendações constante do relatório técnico. 

Assim sendo, após as referidas comunicações os autos seguirão seu trâmite legal. Em não 

havendo mais assuntos nesta especificidade, Sua Excelência, o conselheiro presidente Luis 

da Cunha Teixeira, retornou à palavra: Quero mais uma vez agradecer a presença da ex-

prefeita do município de Santarém e ex-deputada estadual Maria do Carmo Martins Lima, 

como também da família da Auditora Milene Dias da Cunha, a sua irmã Mariana e seu 

namorado Felipe. Faço minhas as honras desta Casa. Informo ainda que hoje teríamos 

uma reunião administrativa para tratar de assunto relacionado ao Ministério Público de 

Contas; e que devido à ausência do Conselheiro Nelson Chaves, já que o assunto necessita 

da participação de todos, poderemos transferi-la para a sessão da próxima quarta-feira. 

Em seguida, a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

proferiu a seguinte manifestação: Registro a presença do senhor Diomério Serrão nesta 
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sessão, colega de Universidade; e que com a sua idade é um exemplo para todos nós. Ele 

continua laborando com todo o vigor e que ratifico para nós ser uma honra a presença dele 

neste plenário. 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 

(10h00min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 15 de julho de 2015. 

 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 22 de julho de 2015. 

 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 
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            Presidente  


