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ATA Nº 5.331 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

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

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 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. 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. Disponibilizadas, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal as atas das sessões extraordinária, realizada no dia dezoito (18), e 

ordinária realizada no dia vinte (20) de agosto. Na forma do disposto no parágrafo único do 

artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência 

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

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

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: impedida na forma regimental do dia 20.08 e 

Aprovo a de 18.08. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior: impedido na forma regimental do dia 20.08 e Aprovo a de 18.08. Manifestação 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-as. Em 

seguida, Sua Excelência o Presidente determinou ao senhor secretário a Leitura dos documentos 

que acompanham o Ofício referente à lista tríplice de integrantes do MPC para a assunção ao 

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Manifestação do Senhor Secretário-
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Geral José Arlindo Siqueira da Silva: Bom dia a todos! De Ordem da Presidência, informo que 

serão encaminhados juntamene com o Ofício nº 0167/2015 o original da Resolução nº 18.726, 

de 18/08/2015, a Ata da 79º Sessão Extraordinária, o parecer nº 293/2015 da Procuradoria 

Jurídica do Tribunal de Contas, e a documentação completa de cada um dos candidatos. É a 

informação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Senhor Secretário, solicito que apresente ao Procurador Geral do Ministério Público 

de Contas a Resolução assinada por todos os Conselheiros, o Ofício assinado pelo Presidente, 

e os documentos anunciados. Vamos dar esse tempo para o Procurador ler com calma, 

importante ressaltar que em uma reunião administrativa, na quinta-feira, o Ministério Público 

se fez representar pelo Subprocurador Felipe Rosa Cruz, com os Conselheiros, oportunidade 

em que fizemos as devidas observações em toda a documentação que estamos encaminhando 

nesse momento ao Governador. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Senhor Presidente, estou 

tendo conhecimento agora, mas já tinha tomado ciência pelo Doutor Felipe, e ele falou 

exatamente aquilo que foi definido. Como não poderia deixar de ser. Portanto, nós queremos 

apenas louvar a iniciativa e a presteza com que as coisas estão acontecendo, e vamos deixar a 

critério do Governador escolher o novo integrante, qualquer um dos que compõem a Lista 

Tríplice está apto a representar bem o nosso Ministério público e também honrar este Tribunal 

de Contas. Então a votação que aconteceu neste plenário foi sábia, uma maneira inteligente, e 

que o Tribunal está de parabéns com os seus prosseguimentos que estão sendo informados 

agora para a indicação ao Governador do Estado. Esperemos então que o Governador decida 

aquele que achar que é mais conveniente para assumir o cargo. E torno a repetir, nosso 

representante, qualquer um dos três que fazem parte da lista, está apto a representar o nosso 

Órgão nesta Corte de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Neste momento eu peço que compareça neste plenário pela Secretaria 

o funcionário Walmir, pelo Cerimonial Dione Guimarães, e o Ajudante de Ordem, Major 

Soares. Essas três pessoas irão, neste momento, ao Governador levar o documento. Servidora 

Dione Guimarães, Major Soares e Walmir. Peço mais um minuto de compreensão aos 

presentes nesta sessão, é muito importante o que está acontecendo neste momento, é histórico 

para a nossa Instituição e para o MPC. Encaminha-se neste momento ao Governador a 
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documentação necessária que vai permitir a ele escolher entre três nomes aprovados pelo 

plenário: da Procuradora Rosa Egídia, dos Subprocuradores Guilherme Sperry e Stephenson 

Victer. Entre os três, um deles será escolhido pelo Governador para ser o mais novo 

Conselheiro desta Corte. E como bem disse o representante do Ministério Público, Doutor 

Antônio Maria Cavalcante, agora depende do Governador, porque a nossa parte fizemos, 

concluindo neste momento publicamente. Bem, eu estou apresentando assim, para que todos 

tenham conhecimento da comitiva: o Walmir é o responsável pela protocolização, se pensou 

em fazer até de uma forma solene, ir ao Governador, mas houve também incompatibilidade de 

agenda e, por outro lado, eu acho que dessa forma é melhor. Nenhum Conselheiro irá 

comparecer, mostra também maior isenção, maior transparência, estamos seguindo todo o 

protocolo como se deve fazer. Muito obrigado pela compreensão. Em seguida, Sua Excelência 

proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, conforme prevê o art. 

17, I, do Regimento Interno para que se possa apregoar os processos em pauta de minha 

relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos iniciais 

determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 

nº 2010/50475-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Centro Educacional Príncipe da Paz, responsável Maria Emília da Silva 

Carvalho, 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 regularidade das contas, sem 

prejuízo da aplicação das multas regimentais sugeridas pela unidade técnica (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que a 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 dispensando sua responsável da aplicação da multa pela 

intempestiva face o Prejulgado nº 14, e, aplicar a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a 

multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento do 

Relatório de acompanhamento e conclusão do Convênio. Consultado o Plenário, este se 
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manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento sua Excelência 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência ao Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50045-3, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 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 dos registros, com exceção do contrato 

do senhor Fabrício Augusto Tavares da Costa, em virtude da acumulação ilegal de cargos 

públicos e, aplicação das multas regimentais a senhora Iracy de Almeida Galo Ritzmann 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas contratações, 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 proposta de decisão para deferir os registros, com exceção do Contrato do Senhor Fabrício 

Augusto Tavares da Costa e, aplicar à senhora Iracy de Almeida Galo Ritzmann a multa no 

valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa intempestiva dos contratos. 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 pela Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52051-9, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará, cujo Relator, Auditor Julival Silva Rocha, solicitou a retirada de pauta, 

sendo de imediato, deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51672-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de 

Artes do Pará, 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 

determinações ao IAP, SEAD, SECEX e AGE e aplicação da multa regimental ao gestor do 

IAP (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas contratações, embora 
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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 indeferir o registro, e, aplicar ao senhor Fábio Jorge Carvalho de Souza a multa 

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

contrato. 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 2013/51891-5, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Artes do Pará, 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, sem prejuízo da aplicação da 

multa regimental ao senhor Fábio Jorge Carvalho de Souza (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 seu voto para deferir os registros e, 

aplicar ao senhor Fábio Jorge Carvalho de Souza a multa no valor de R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva dos contratos a este 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 do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2005/51262-9, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Oriximiná, responsáveis Luiz Gonzaga Viana Filho e Argemiro José Wanderley 

Picanço Diniz, 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 irregularidade das contas, com 

devolução dos valores glosados e aplicação da multa regimental aos responsáveis (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o Advogado Nelson Luiz Diniz da Conceição, procurador 

do senhor Luiz Gonzaga Viana Filho fez uso da palavra, garantido o seu direito constitucional 

da ampla defesa: Senhor Presidente Conselheiro Luís Cunha, Excelentíssimo Representante do 

Ministério Público, Doutor Antônio Maria, Senhores Conselheiros, Senhor Relator. Como já 
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foi colocado no relatório do nobre Conselheiro, este convênio teve como objeto a construção 

da Feira do Produtor Rural, lá no município de Oriximiná, no valor de R$ 550.000,00, sendo 

R$ 500.000,00 do Estado e R$ 50.000,00 da Prefeitura. Começou na gestão do Senhor Luiz 

Gonzaga e concluída na gestão do Senhor Argemiro Diniz. Ocorre, Senhores Conselheiros, que 

quando a SEPOF foi fazer a vistoria final da obra, conforme o laudo que consta nos autos, à 

folha 160, constatou que a obra estava executada, a parte da ordem da engenharia toda 

executada. Entretanto, fazia a ressalva de que faltava 3,40% para atestar como concluída 

plenamente a obra. E a que correspondia esses 3,40%, Conselheiro André Dias? Conforme o 

próprio técnico da SEPOF atesta no laudo das folhas 160, a observação que ele diz que esses 

3,40% referem-se a apenas 2 postes em aço galvanizado, que deveria constar da parte externa 

da feira, com uma luminária em cada um, com um trevo de 4 pétalas. Quando o administrador 

na época do município, Senhor Argemiro Diniz, tomou conhecimento deste fato, ele notificou a 

empresa, que fez a colocação dos 2 postes, com as luminárias exigidas no projeto. E quando 

nós estivemos aqui em Setembro, usando desta tribuna neste mesmo processo, nós juntamos os 

registros fotográficos que comprovam que os postes foram colocados na parte externa, que 

eram apenas 2 postes. Em sua manifestação, tanto o Departamento de Engenharia deste 

Tribunal quanto a Controladoria acataram a nossa defesa e opinaram pela regularidade das 

contas. E é isso que nós viemos ratificar aqui, que com os registros fotográficos constantes do 

laudo da SEPOF, e do que foi juntado na oportunidade de nossa defesa, aqui em plenário 

anteriormente, que esse plenário siga o posicionamento do Departamento de Engenharia deste 

Tribunal e da Controladoria, que opinam pela regularidade, que atesta que a obra foi 

plenamente executada, Conselheiro Odilon. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado! A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares dos senhores Luiz Gonzaga 

Viana Filho e regulares com ressalva de Argemiro José Wanderley Picanço Diniz, e, aplicar a 

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

contas (art. 243, inciso III, “b” do RITCE/PA), constatada pela Secex. 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 2006/52805-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 
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Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Acará, responsável João Ricardo Alves de Oliveira, 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, com devolução do valor conveniado e 

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 

irregulares, ficando o senhor João Ricardo Alves de Oliveira em débito para com o erário 

estadual na importância de R$36.263,70 (trinta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e 

setenta centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.626,37 (três mil, seiscentos e 

vinte e seis reais e trinta e sete centavos), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), 

pelo descumprimento do prazo. 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 2008/50474-0, 

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

Estado, procedência Associação Vitória Régia do Distrito de Curuçambaba, responsável 

Adriano Paranhos Martins e Silva, 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, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao responsável e ao senhor Domingos Juvenil, e ainda, recomendação a ALEPA, 

com remessa dos autos para o Ministério Público Estadual investigar e punir os indícios de 

crime realizado pelo Senhor Adriano Paranhos Martins e Silva (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 irregulares, ficando o senhor Adriano Paranhos Martins e Silva em débito para com o 

erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos 
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valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), 

pelo descumprimento de prazo regimental. Consultado o Plenário, tendo suas Excelências os 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhado 

o relator, sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, invocando preceito regimental, 

solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51250-0, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Baião, responsável Nilton Lopes de Farias, 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 pela regularidade das contas, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais que o caso enseja (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 e ainda aplicar a senhora Gilda Dias Souza a multa 

no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação 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. Neste momento sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira comunicou ao 

Plenário que foi devidamente entregue ao Governo do Estado, o Ofício e documentos referentes 

à Lista Tríplice de membros do MPC. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/51320-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São 

Caetano de Odivelas, responsável Espólio de Jacob Guedes Valentin, 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, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o espólio do responsável pelas presentes contas, embora regularmente 
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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 irregulares, ficando o espólio do senhor Jacob Guedes Valentim em débito 

para com o erário estadual na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente 

atualizado. 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 2007/51374-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Moradores do Bairro Primavera de Interesse Social, 

responsável Jurandy Alves de Araújo, 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, com devolução dos valores conveniados e aplicação 

das multas regimentais cabíveis (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 irregulares, ficando o 

senhor Jurandy Alves de Araújo em débito para com o erário estadual na importância de 

R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$230,00 

(duzentos e trinta reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo 

descumprimento de prazo. 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 2007/51978-6, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Jacareacanga, responsáveis 

Eduardo Azevedo e Carlos Augusto Veiga, 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 aplicação da multa regimental as de responsabilidade do senhor 

Carlos Augusto Veiga e irregularidade das contas com devolução do valor glosado e aplicação 

das multas nas contas de responsabilidade de Eduardo Azevedo (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que os responsáveis pelas presentes contas, embora regularmente notificados, não 
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estiveram presentes e nem se fizeram representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar regulares as contas do senhor Carlos Augusto Veiga, aplicando-lhe a multa no valor de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação das contas no prazo 

regimental. Julgar irregulares as contas do senhor Eduardo Azevedo, declarando-o em débito 

com o erário estadual na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), aplicando-lhe a multa 

no valor de R$1.000,00 (mil reais), em razão do débito apontado. 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.  Em seguida, aconteceu um breve 

pronunciamento de sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Senhor 

Presidente que solicitar a aquiescência, juntamente com a dos demais conselheiros para 

sugerir atenção ao artigo 186, parágrafo 2º do Regimento Interno, conforme informação do 

doutor Tuffi, sobre o pedido de vistas, onde diz que “o conselheiro que pedir vistas, se o 

plenário autorizar com a aquiescência do relator, poderá fazer juntada de documentos”. Se 

todos concordarem, este documento já pode ser juntado e sanar a situação. Aqui diz o 

seguinte: “A juntada de documentos pelo conselheiro que pediu vistas depende da aprovação 

do plenário, ouvido o relator”. Então acho que é possível. Manifestou-se, então, o conselheiro-

presidente: Então, vamos seguir o regimento. Colocado o assunto em votação, todos foram de 

acordo com esta juntada. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52235-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Irituia, responsável Benedito 

Augusto Bandeira Ferreira, 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, sem prejuízo da aplicação das multas ao responsável e ao senhor 

Walcir Oliveira da Costa (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 com ressalva, e, aplicar ao 

senhor Walcir Oliveira da Costa as multas nos valores de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela remessa intempestiva e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo não 
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atendimento de diligência desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, exceto a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira que registro sua suspeição, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 

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

2007/53520-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Profissionais de 

Educação Física de Castanhal, responsável Arthur de Farias Martins, 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, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis (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 irregulares, ficando o senhor Arthur de Farias Martins em débito para com o erário 

estadual na importância de R$26.380,00 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais), aplicando-

lhe as multas nos valores de R$2.638,00 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais), pelo débito 

apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo descumprimento de prazo regimental. 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 2012/50425-6, que trata do Ato de Aposentadoria 

de Leopoldino Europa Carneiro, 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 remessa da cópia deste parecer ao beneficiário, para que possa optar pelas regras 

art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, mais benéfica, dado que confere paridade na 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposta de decisão para deferir o registro. 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 
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191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50186-5, 

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

Meio Ambiente, 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, com expedição de determinação à SEMA (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com recomendações a tempo para a 

realização de concurso público. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51830-3, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Loteria do Estado do Pará, 

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, com recomendação a 

SECEX (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 desta Corte de Contas expedir ofício à LOTERPA para que aquele órgão cumpra a 

recomendação do Parquet de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, 

de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 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 2010/50286-1, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Thelma Ponte de 

Souza, 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 
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proclamou que resolveu 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50652-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria dos Inocentes Cabral Corrêa, 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 proposta de decisão para 

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

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

manifestação 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 André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/53617-8, que trata do Ato de Aposentadoria de Walda Maria Lima de Souza, 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 (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 2011/50932-3, que trata 

do Ato de Reforma de Cherles Antônio Pinto de Souza, 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 (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 2009/53261-7, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 
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Instituto de Pesquisa, Educação e Desenvolvimento de Práticas Culturais e Populares da 

Amazônia, responsável Manoel Bragança Pinheiro de Souza, 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, sem prejuízo da penalidade cabível pela remessa 

intempestiva 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, isentando o responsável do recolhimento de multa pela intempestividade face à 

aplicação 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 

2010/50126-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio 

Engenheiro Palma Muniz, responsável Pedro Ferreira de Sousa, 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 expedição de determinação à SEDUC (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu sua proposta de decisão para julgar as contas regulares. Consultado o 

Plenário, este se manifestou, inteiramente de acordo, exceto o Conselheiro André Teixeira Dias, 

que se ausentou do Plenário, 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 Odilon Inácio Teixeira. 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, a presidência 

passou a tratar dos assuntos pautados em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Em cumprimento 

ao que dispõe o artigo nº 10, alínea “a” da Resolução nº 17.659/2009 deste Tribunal, esta 
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presidência dá conhecimento ao plenário que os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará, e também do Ministério Público do Estado do Pará, 

referentes ao primeiro quadrimestre de 2015, foram objetos de análise pela Secretaria de 

Controle Externo, Ministério Público de Contas e por este Relator, onde foi plenamente 

atestada a obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, 

após as referidas comunicações de praxe, os autos seguirão o seu trâmite legal. Solicito neste 

momento à Secretaria-Geral que distribua aos Senhores Conselheiros para conhecimento e 

apreciação na próxima sessão, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo nº 172 do Regimento 

Interno deste Tribunal, proposta de Resolução encaminhada pelo eminente Conselheiro Nelson 

Chaves, que se refere à constituição da Comissão Permanente de Sistematização e 

Consolidação de Jurisprudência, conforme prevê o artigo nº 19, inciso II do Regimento Interno 

do TCE. O TCE Pará aderiu ao programa “Agosto Vermelho”, uma campanha do HEMOPA 

para estimular as pessoas à doação de sangue durante todo o mês de agosto. Ficou 

estabelecida a data de 26/08 para que os servidores voluntários do TCE se dirijam às 

instalações do HEMOPA para participar da campanha doando sangue e/ou medula óssea. Eu 

já peço neste momento que fiquem de pé todos os nossos servidores voluntários que estão 

elegantemente vestidos com a camisa da campanha, e permaneçam de pé. Algumas instituições 

localizadas no entorno do nosso Tribunal foram visitadas pela equipe do TCE para 

sensibilização da campanha. Essas visitas estão previstas no “Programa Bom Vizinho”, 

desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Pessoas, cujo foco é o papel do nosso Tribunal 

como agente multiplicador de ações de responsabilidade social e ambiental. E hoje então se 

inicia oficialmente a campanha, e, por essa razão, todos os conselheiros, conselheiros 

substitutos e o senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Doutor Antônio Maria 

Cavalcante, receberão os laços vermelhos, que são símbolos de solidariedade. E também a 

equipe de sensibilização da campanha já está fazendo a entrega dos laços vermelhos nas salas 

do TCE para os nossos servidores. Em seguida, assistiremos uma apresentação com imagens 

das visitas que a equipe de sensibilização do TCE fez tanto aos servidores do TCE e do 

Ministério Público de Contas, quanto a alguns órgãos como a FUNPAPA, FIEPA, CODEM e o 

Centro Integrado de Governo. Agora a equipe pode se dirigir ao centro do plenário, os nossos 

conselheiros estão recebendo neste momento o laço vermelho e também o Procurador do 
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Ministério Público de Contas. Neste momento declaro aberta a campanha, desejo muito 

sucesso no que faremos amanhã, a ideia do eminente Conselheiro André Dias com o apoio de 

todos os conselheiros. Eu quero muito agradecer a equipe de voluntários, à frente nossa 

servidora Elyeda. Muito importante o que aconteceu, um gesto muito bonito, a gente tem 

envolvido também os nossos vizinhos, principalmente o MPC, nosso parceiro de sempre. E 

amanhã a administração vai disponibilizar todo o apoio, com veículo, de forma que a gente 

possa fazer o trabalho com muito sucesso. Creio que com isso a gente está dando uma 

demonstração de boa vontade, estimulando os outros órgãos, as outras pessoas a aderir 

campanha de doação de sangue. Então parabéns a equipe, muito sucesso. Conselheiro 

Cipriano, até a semana passada 104 servidores já tinham aderido, hoje fui informado de já são 

130 servidores do nosso Tribunal que aderiram à campanha. Parabéns, muito obrigado pelo 

gesto desses servidores, eu espero que a campanha continue crescendo e que amanhã a gente 

possa chegar ao número de 200 doadores. E o MPC fazendo parte. Nós vamos agora franquear 

a palavra aos nossos conselheiros, também temos duas prestações de contas de viagens, 

Conselheiro Julival e da Conselheira Lourdes e Cipriano Sabino juntos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, quero 

também me associar à palavra de Vossa Excelência na concretização desta proposta oportuna 

do Conselheiro André, no sentido da doação do sangue, que é fundamentalmente a campanha 

da solidariedade, quer dizer, seremos todos solidários na construção de um mundo melhor. 

Então parabéns a esta Casa, a mobilização dos servidores, esperemos que o resultado seja até 

acima do que todos esperamos. Mas eu queria antes, aproveitando a sessão de hoje, e até 

exatamente parabenizar Vossa Excelência e o plenário como um todo deste Tribunal do qual 

me honro em fazer parte, e até pela manifestação também muito oportuna e procedente do 

Ilustre Procurador Geral de Contas, Doutor Antônio Maria, a quem festejamos pela 

participação nesta Casa, depois dos exames a que se submeteu, conferiu que está tudo bem, 

felizmente, graças a Deus, em ordem, e ele retorna mais permanentemente ao nosso convívio. 

Eu quero me referir à sessão que escolheu a Lista Tríplice para a escolha do Governador do 

Estado de um novo Conselheiro desta Casa, destinada constitucionalmente a um integrante do 

Ministério Público de Contas. Eu, como Vossa Excelência, Conselheira Lourdes e Conselheiro 

Cipriano, estou me referindo apenas a esses, porque com esses, em outras oportunidades, 
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tivemos a chance de participar de escolhas em colegiados de algumas decisões, e também já 

algumas aqui nesta Casa. E aquilo que dissemos na reunião da escolha da Lista Tríplice, o 

amadurecimento, entendimento deste plenário, no sentido de conciliar ao máximo todas as 

expectativas, e eu recolhi naquele dia grandes ensinamentos de todos os meus companheiros, 

pela firmeza das posições, e, ao mesmo tempo, pela fraternidade das posições. Quando se 

caminha, no sentido de algumas escolhas, eu sempre me lembro das aulas do Curso Médio de 

Matemática, na questão do eixo cartesiano, os eixos das abscissas e das ordenadas, com 

vetores com intensidade e forças diferentes em busca de uma resultante. Eu penso que este 

plenário obteve a resultante. Acho que tudo foi contemplado na melhor maneira possível, em uma 

unidade enorme que foi obtida nas conversas. E elas foram ratificadas também pelo órgão de 

origem da lista, pela palavra do Ilustre Procurador. Hoje, Vossa Excelência deu em uma 

deferência especial também, seria uma obrigação, mas também com gesto de grandeza de Vossa 

Excelência de podermos verificar que pela palavra do ilustre Procurador Geral, agora é uma 

decisão que não é nossa, e aqui dentro deste plenário, eu quero ratificar os conceitos que fiz. 

Houve muita dificuldade pela competência de todos os integrantes da lista, e nós tivemos um 

problema que agora passa de outra escala, para as mãos do Governador, que é a escolha de um 

nome, e nós tivemos aqui a dificuldade de incluir, dos 4 nomes, apenas 3. Então é nesse sentido 

também que os conceitos que foram emitidos e que eu também emiti aqui no sentido de referendar, 

de ratificar, de opinar, do meu ponto de vista pela excelência da qualidade profissional de todos os 

que têm a honra de integrar a lista encaminhada por esta Casa ao Excelentíssimo Senhor 

Governador Simão Jatene, mas também quero fazer novamente o momento de estímulo, de 

parabenização à Doutora Silaine Vendramin, que não foi acolhida na lista. Isso não é nenhum 

desmerecimento, não é nenhuma situação de colocar de lado, ao contrário, é uma lista de três e 

que havia quatro. Então, pelas circunstâncias aconteceu isso, mas todos testemunhamos o trajeto 

da Doutora nesta Casa quando concursada, depois concursada do Ministério Público de Contas, 

de forma que eu vejo que, dentro de um processo democrático, Vossa Excelência e acho que nós 

todos do plenário, mas especialmente porque nesta oportunidade Vossa Excelência preside a 

Instituição, de ter conduzido, de termos todos juntos conduzido o processo de maneira tranqüila, 

correta, transparente. E só nos resta esperar que sua Excelência o Governador faça a escolha que 

achar conveniente com uma tranquilidade para ele, que ele vai receber, ou já recebeu, como Vossa 

Excelência fez questão de mostrar a esse plenário a entrega da documentação que remete a lista a 
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Sua Excelência. Ele vai ter a certeza de que, qualquer escolha que faça, vai engrandecer o plenário 

desta Casa, e vai com certeza também fazer um gesto de respeito, de apreço ao Ministério Público 

de Contas que, desta vez, o Conselheiro é egresso dessa Instituição que tantos e tantos anos 

caminha ao nosso lado, com parcerias sempre positivas no interesse de buscar o bem público. 

Então eu quero ratificar os conceitos que foram ditos anteriormente, e parabenizar Vossa 

Excelência que no espaço de uma semana concretiza entre a votação. Teve a paciência inclusive 

de, embora a decisão já tomada, esperar o retorno da Conselheira Lourdes Lima, do Conselheiro 

Cipriano Sabino, para que a Resolução fosse basicamente assinada por todos nós. Então conclui-

se, neste momento, no âmbito desta Casa, ou melhor, concluiu a nossa tarefa no sentido do 

encaminhamento ao Governador do Estado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, nosso Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas. As minhas manifestações nesse momento são no sentido de 

apoiar integralmente o que acabou de registrar nessa data o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Chaves, vez que ele resumidamente disse os fatos que aconteceram, e eu gostaria de me 

somar ao Conselheiro Nelson na sua manifestação, parabenizar Vossa Excelência também, 

parabenizar a todos os conselheiros, todos nós pela maturidade, o Ministério Público por essa 

parceria que a gente tem, firme, forte, tranquila, enfim. A todos os servidores que participaram 

indiretamente, mas tiveram, neste momento, quando da nossa impossibilidade, de sair com o gesto 

humilde, simples de Vossa Excelência, de através deles ser encaminhado a Sua Excelência o 

Governador do Estado. É um gesto de compartilhamento entre nós conselheiros, Ministério 

Público, Conselheiros Substitutos, e estendendo esse gesto aos nossos servidores desta Casa que 

somam conosco todas as nossas boas ações nesta Corte de Contas. Portanto, parabéns a Vossa 

Excelência, parabéns a todos os Conselheiros, parabéns a todos, como disse o Conselheiro Nelson, 

a Doutora Silaine que figurou na lista, mas nós tínhamos a missão e a responsabilidade de indicar 

três, enfim, mas ela com certeza não se sinta menosprezada por nós. Ela sinta-se também feliz, 

acolhida, por todos nós, até por tudo que conhecemos do seu trabalho, e também pela qualidade de 

todos que puderam compor esta lista. Portanto, as manifestações também agora do nosso 

Procurador Geral que nos antecedeu, que o nosso Conselheiro Nelson nesse instante se manifesta, 

faço minhas também as suas palavras. Manifestação do Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Senhor Presidente, Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, os que nos ouvem tanto aqui no Tribunal de Contas quanto no Ministério Público de 
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Contas. Com comprovação Excelência, sem fotografia que o Governador recebeu a lista, eu quero 

deixar esclarecido ao plenário que os fatos falam por si. Contra fatos não há argumentos. A 

Constituição foi cumprida, isso que é importante. A Lista Tríplice foi efetuada pelo Tribunal de 

Contas com empate entre os três integrantes que foram encaminhados para cá. Isso demonstra de 

uma forma inequívoca, clara para a sociedade que esta Corte não tem nenhuma preferência por 

qualquer um dos indicados pelo Ministério Público de Contas. É a demonstração clara, o respeito 

e consideração que esta Corte tem com o nosso Ministério Público de Contas. Qualquer um dos 

três, eu tenho certeza que será muito bem vindo nesse plenário. Cabe, como já falei, ao Governador 

do Estado fazer a sua escolha. Na certeza que, repetindo o que eu disse no início, qualquer um que 

seja o escolhido pelo Governador, segundo critérios que ele vai esclarecer, que eu não sei quais 

são, mas ele que vai ver. É o critério de merecimento. É um critério subjetivo do próprio 

Governador. Mas qualquer um deles que aqui venha ocupar a cadeira reservada ao nosso 

representante do Ministério Público saberá muito bem representar o Ministério Público de Contas, 

bem como honrará esta Corte de Contas. Uma segunda manifestação que eu gostaria de fazer, 

aproveitando a campanha que foi feita ainda agora, eu gostaria de esclarecer a este plenário, e a 

todos, que nós estamos também em uma plena campanha do nosso Ministério Público em nível 

nacional. O Ministério Público em nível nacional está na campanha de 10 Medidas Contra a 

Corrupção, e o nosso MPC está engajado nesta campanha. Onde há necessidade de um Ministério 

Público para um projeto de iniciativa popular que tenha pelo menos 3,5 milhões de assinaturas. 

Nós estamos colhendo essas assinaturas. Antes de vir para cá, eu já falei com o Presidente, pedi 

ajuda ao Presidente para que nós possamos colher o máximo de assinaturas para encaminharmos 

para o Ministério Público Federal, para fazer este projeto de iniciativa popular. Bem, o Presidente 

já aquiesceu a nos ajudar. Nós agora, na sexta-feira de integração, estaremos lá pegando a 

assinatura de quem comparecer. Quem quiser levar para sua família, para sua casa, pegar o pai, a 

mãe, filho, tio, sobrinho que possa assinar, porque quanto maior o número de assinatura nós 

tivermos, mais próximo nós chegaremos ao número que é indispensável para seja dado entrada no 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Até porque nós estamos em plena efervescência da questão da 

corrupção. E o Ministério Público, todos sabem, não é preciso enfatizar, mas o Ministério Público 

está na evidência do combate à corrupção. E tudo aquilo que nós podemos fazer para ajudar, não 

só o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, qualquer Ministério Público, nós 

estamos ajudando a sociedade. Então eu venho aqui fazer o lançamento desta campanha, já 
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solicitei o apoio ao Presidente, e pediria que todos aqueles que puderem ajudar para colher o 

número de assinaturas necessárias, eu pediria que colaborasse com o nosso MPC. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria só atalhar aqui para 

saudar. Está presente aqui o nosso ex-deputado, Nadir Neves, para a alegria nossa, prazer em 

revê-lo, abraçar o amigo Nadir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu quero, com muita alegria, cumprimentar o amigo, ex-deputado 

Estadual e ex-vereador de Belém Nadir Neves. O homem autor do projeto do Planetário, que existe 

hoje, patrimônio do estado à disposição da UEPA, que serve para nossos estudantes. Ele teve a 

idéia com o Governador Almir Gabriel. Nós votamos, como bem disse a Conselheira Lourdes Lima, 

Cipriano Sabino votou, e temos aqui um planetário. Foi ideia do Nadir Neves. E também sem 

contar a sua marca preferida, pois é o homem da noite, proprietário da Casa da Seresta. Mas eu 

quero, doutor Antônio Maria, muito agradecer as suas palavras, que vem ao encontro do que disse 

o Conselheiro Nelson Chaves e Conselheira Lourdes Lima. Creio que o nosso Tribunal viveu todos 

os momentos, e concluiu sabiamente, porque entendo que votou uma lista prestigiando todos. E 

todos saíram com 6 votos. Mas tivemos a chance de debater o assunto aqui, de receber 

individualmente cada candidato. Hoje temos três candidatos, a Doutora Rosa Egídia, o Doutor 

Guilherme Sperry e o Doutor Stephenson Victer. Um dos três será escolhido pelo Governador para 

exercer o cargo de Conselheiro. Então em breve se Deus quiser teremos ou um Conselheiro ou uma 

Conselheira integrante do nosso colegiado. E o que me deixa tranquilo, neste momento, e eu 

compartilho com os nossos conselheiros, é que o nosso Tribunal fez tudo certo. E até no momento 

de encaminhar o documento oficial, a gente teve o devido cuidado de fazer de forma correta, 

primeiro na elaboração do documento, foi muito importante o que aconteceu. Não estavam 

presentes a Conselheira Lourdes Lima e o Conselheiro Cipriano, conversei com o colegiado, fomos 

ao gabinete da presidência, levamos o representante do Ministério Público para uma reunião de 

trabalho, e a gente foi analisar passo a passo, primeiro a Resolução, o conteúdo da Resolução, 

palavra por palavra, vírgula por vírgula, e depois o que seria anexado à Resolução e ao oficio da 

presidência. Tudo foi feito em comum acordo. E hoje, em respeito à Conselheira Lourdes Lima e ao 

Conselheiro Cipriano, que estavam ausentes, esperamos a presença deles, primeiro para aprovar a 

Ata, que foi aprovada por unanimidade, e segundo, a assinatura deles na resolução. E conforme 

dado ciência a todos, foi uma comissão de servidores ao Governador e chegou um documento final 

confirmando o recebimento da documentação. Aconteceu de forma pública para mostrar a 
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transparência, não teve nenhum Conselheiro levando o documento, levando mensagem para 

Governador. Eu até disse ao Doutor Antônio Maria que foi melhor assim. Seria até importante ter 

dado um caráter solene a chegada dessa documentação com a presença do Presidente e de 

conselheiros, mas do jeito que fizemos mostra também a nossa isenção nesse momento. Estamos 

isentos, ninguém mais está se manifestando. Agora cabe ao Governador, o arbítrio dele, a 

consciência dele analisar a documentação e fazer a sua escolha, e nós estaremos prontos a receber 

aquele ou aquela, que por ventura for da decisão do Governador. Então meus amigos, meus 

conselheiros e Procurador, encerramos essa parte, no meu entendimento, com brilho, com chave de 

ouro. E quanto ao resto, a campanha e coleta do sangue, ideia do Conselheiro André Dias, mas 

com a aquiescência de todos nós, a administração deu todo o apoio e foi visto por todos aqui, da 

melhor forma possível. Eu creio que vai ser um sucesso muito grande, tanto da parte dos servidores 

e conselheiros, quanto dos nossos vizinhos, principalmente Ministério Público de Contas. E quanto 

à campanha, eu posso dizer assim, estando à frente o Ministério Público de Contas, o combate à 

corrupção, um movimento nacional, movimento patriótico, cívico, da nossa parte, Doutor Antônio 

Maria, todo o apoio, o acesso às dependências desta Casa, aos nossos servidores, e também na 

Sexta da Integração, que acontecerá na sexta-feira próxima com o Secretário da Fazenda. É isso 

Conselheiro Nelson Chaves? E Vossa Excelência vai estar lá e vai ter o momento para falar disso 

que eu acho importante para a nação. Então, da minha parte, hoje, eu só quero agradecer a todas 

as manifestações, o apoio que merecemos de todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Presidente. Somo-me também às manifestações do 

Doutor Antônio Maria e a Vossa Excelência no que diz respeito à campanha de doação de sangue. 

Parabenizo Vossa Excelência e o Conselheiro André pela ideia, e todos nós que estamos juntos e o 

MPC também. Associamos-nos a essas duas manifestações. Nesse momento eu gostaria de dizer 

que estivemos conversando com o Conselheiro Cipriano, porque nós participamos do 11º Fórum de 

Controle de Administração Pública, com o tema Controle para Efetividade das Políticas Públicas, 

envolvendo inclusive a associação dos membros dos tribunais de contas, porém, com prudência, 

nós vamos fazer a apresentação, não hoje, nós conversamos aqui, porque ontem não tivemos tempo 

de discutir o assunto, e um assunto que diz respeito a mim, ao Conselheiro Cipriano e a Rai Costa, 

que é a assessora que nos acompanhou. Então a gente quer trazer um trabalho conjunto. Eu e o 

Conselheiro Cipriano traremos na próxima quinta-feira este assunto. Gostaria apenas de contar, 

pedir ao Conselheiro Nelson, semana passada, na última sessão, que tivemos aqui, eu falei de dois 
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temas que eu poderia trazer a este plenário, e estou trazendo hoje, e quero pedir o apoio de nossos 

conselheiros e do Ministério Público de Contas, pois eu acho favorável ao nosso Tribunal. 

Primeiro votos de parabéns ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro aposentado, ex-presidente desta 

Corte Contas, Fernando Coutinho Jorge. No último dia 13 deste mês, o nobre Conselheiro 

aposentado desta Corte de Contas, Fernando Coutinho Jorge, foi homenageado com a comenda de 

honra ao mérito outorgado pelo Conselho Regional de Economia do Pará, por ocasião da 

realização da semana do economista. Quero, neste instante, parabenizar o ilustre amigo pelo 

reconhecimento firmado em bases sólidas como profissional dedicado à causa pública. 

Reconhecemos ainda o caráter essencial de companheirismo e competência que sempre 

permaneceram como marcas da personalidade, perpetuada tantos nos anos do exercício da 

magistratura, que foi desenvolvida com brilhantismo nessa Corte de Contas, como em outros tantos 

cargos públicos exercidos em prol da sociedade paraense. Assim, discorrer sobre as qualidades do 

amigo, Doutor Fernando Coutinho Jorge, é uma missão muito fácil, considerando que nestes anos 

de convivência tive a oportunidade de admirar, além do Conselheiro, o ser humano que pautou em 

suas decisões e atitudes na justiça e coerência, colaborando sem distinção a quem quer que fosse, 

sempre disposto a uma palavra amiga e ponderada, características marcantes e exemplo de sua 

valorosa trajetória de vida. De outra parte não poderia me furtar em propor a este douto plenário 

votos de congratulações ao dileto amigo pela honraria recebida. Eu tenho certeza que este plenário 

compartilhará conosco nessa brilhante homenagem de reconhecimento de uma Instituição de 

grande relevância do nosso Estado do Pará. Muito Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Está em discussão, ninguém discute em 

votação, proposta da eminente Conselheira Lourdes Lima de congratulações ao Conselheiro 

aposentado Coutinho Jorge pela homenagem que recebeu do Conselho Regional de Economia. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, eu me associo com alegria, é merecido, Conselheiro Coutinho além de uma linda 

carreira pública, teve um momento muito importante quando, na realidade, começou a sua vida 

pública em termos de cargos de Secretário de Estado, a começar no governo do saudoso professor 

Aloísio Chaves, cujo parentesco comigo é muito distante, embora o sobrenome, mas a admiração 

pela memória, pelo vulto dele é permanente, e também foi grande homem público do Pará. E ele 

recrutou na universidade naquele momento, implantou o primeiro processo do planejamento, assim 

mais rigorosamente técnico, no Estado do Pará, e foi buscar na Universidade Federal do Pará o 
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Professor Fernando Coutinho Jorge, que desenvolveu grandes trabalhos, depois continuou por 

outros governos. Foi Prefeito da Capital, Senador da República e Ministro de Estado. Fez uma 

vida honrada, inclusive como Conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas do Estado. De 

maneira que é merecida a homenagem a ele, agora que já está de um certo modo afastado da 

atividade pública, mas eu também me associo ao que pede a este plenário a Conselheira Lourdes 

Lima, como também a entidade que justamente o homenageou. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero rapidamente também 

me somar às palavras da Conselheira Lourdes e Conselheiro Nelson. O Conselheiro Coutinho 

Jorge, Senador, Ministro do Meio Ambiente. Eu me lembro que nós tivemos aqui um grande evento 

no Brasil, foi muito debatido, aliás, para o mundo inteiro, que foi a Rio 92, e vieram Chefes de 

Estado, Presidentes de Países, enfim, se concentraram no Rio de Janeiro, e o evento foi 

extraordinário. E quando Prefeito de Belém, lembro do “Projeto Cura”, Conselheiro Nelson sabe 

muito mais do que eu, que ali na parte final da Duque com a Júlio César tem aqueles conjuntos, e 

você pode ver que o projeto de Saneamento Básico foi perfeitamente executado pelo Prefeito 

Coutinho Jorge, que deixou a sua marca entre outras obras importantes, mas se vê que aquela área 

ali, até hoje, não tem absolutamente nenhum tipo que considere altura do bairro que é um pouco 

elevado, mas todo saneado, sem nenhum problema relacionado a isso. Vai ver como é, Conselheiro 

Nelson sempre fala isso, a importância do saneamento básico para toda e qualquer cidade no 

Brasil e no mundo. Alguns projetos que foram executados e concluídos de forma correta até o final. 

A vida inteira vamos apresentar resultados positivos, como é o caso desse “Projeto Cura” que foi 

feito pelo então Prefeito Fernando Coutinho Jorge. E várias outras ocasiões, como bem disse o 

Conselheiro Nelson e a Conselheira Lourdes. Merecidíssima a homenagem e o Tribunal não 

poderia se furtar, uma vez que ele foi Presidente desta Casa, além de tantos serviços como Senador 

da República, enfim. Eu estou de acordo e também elogio a merecida homenagem ao Senador 

Conselheiro Coutinho Jorge. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Eu também estou de acordo, justíssima homenagem conforme já manifestada 

aqui pelo nosso Procurador Antônio Maria, a decisão é unânime e como também a adesão do 

MPC. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só 

para concluir que essa proposta seja encaminhada também ao Conselho Regional de Economia e 

ao Doutor Fernando Coutinho Jorge e a toda a sua família. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito, obrigado! Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu tenho mais uma 

proposta para fazer a este douto plenário, inclusive já me manifestei anteriormente. Quero pedir 

voto de congratulações à servidora desta Corte de Contas, Alice Cristina da Costa Loureiro. Foi 

com grande satisfação que representamos essa Corte de Contas no último dia 14 deste mês, com a 

determinação e o convite de Vossa Excelência para representá-lo e representar todos os 

conselheiros e o nosso Tribunal de Contas no evento realizado pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, no Museu de Arte Sacra, destinado a homenagear a personalidade e entidades que 

se destacaram no Estado paraense, com a outorga do Mérito Judiciário do Estado do Pará. 

Prestigiando o evento estiveram o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Simão Robison 

Jatene, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Doutor 

Márcio Miranda, e o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, dentre tantas outras pessoas, inclusive o Ministro 

do STJ, figuras públicas da sociedade paraense. Honrando o quadro de servidores desta Corte de 

Contas, a Servidora efetiva Doutora Alice Cristina da Costa Loureiro foi agraciada e com destaque 

ao receber com distinção a sua personalidade empreendedora e visionária, uma placa outorgada 

em reconhecimento ao serviço prestado àquele Poder Judiciário, quando lá esteve à disposição no 

Cargo de Secretária de Gestão de Pessoas. Congratulo-me neste momento com a Doutra Alice 

Loureiro, como é conhecida Doutora “Kikica”, que inclusive quando aqui cheguei não a conhecia 

ou conhecia poucos servidores, e por contribuição do Conselheiro Nelson pedi para que ele 

indicasse alguém, já que nós tínhamos a oportunidade de ter em nosso gabinete 3 servidores 

efetivos, e o Conselheiro Nelson naquela ocasião nos indicava a Doutora “Kikica”, a Doutora 

Fátima Leão e a Doutora Simone Sidrim, que ainda hoje permanece conosco. Mas as duas logo 

depois de algum tempo vieram servir à diretoria da presidência e depois foram guindadas, 

inclusive a Doutora Alice, quando da gestão do então Presidente Doutor Milton Nobre, que 

também recebeu o destaque por ter a ideia de solicitar à nossa egrégia Corte de Contas a cessão 

dessa servidora. E também estenderam ao Doutor Milton Nobre, naquela ocasião, e eu confesso, 

fiquei muito, Conselheiro Cipriano, gratificada e entendi essa homenagem, não especificamente a 

essa servidora, a ela sim, porque lá, ela prestou seus trabalhos, mas entendi com uma extensão a 

esta Corte de Contas, ao Doutor Antônio Maria e a todos nós. Por isso eu quero dizer que a 

Doutora Alice é uma profissional dedicada, atuante, e reconhecida pela sua competência, tanto 

pelo TJE, quanto por esta Corte de Contas. Assim proponho a este Douto Plenário que tal honraria 
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conste da ficha funcional da servidora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente, também queria concordar com a 

Conselheira Lourdes e apoiar. Quer dizer, a Doutora Alice é extremamente competente, uma 

servidora preparadíssima, e onde ela atua, com certeza absoluta, os efeitos aparecem. Ela foi 

convidada a trabalhar no Tribunal de Justiça, e fez um grande trabalho lá, que culminou no 

reconhecimento público através dessa lembrança feita pela Conselheira Lourdes Lima, que 

presenciou isso. Toda vez que um servidor, um Conselheiro, um integrante do Tribunal de Contas, 

um Auditor, é reconhecido, obviamente que todos nós ficamos felizes e orgulhosos de participar e 

pertencer ao Tribunal de Contas. E a Doutora Alice, não só trabalha muito bem, com é 

reconhecida por todos, e dá orgulho e alegria para todos do MPC. Ela é efetivamente uma 

servidora dedicada, esforçada e competentíssima, tanto é que mais uma vez foi reconhecida, e ela 

trabalha, como a gente fala no popular, nos bastidores, quase não aparece. Assim foi no Tribunal 

de Justiça e aqui no Tribunal de Contas também. E nós tivemos a satisfação de avançar no plano 

de carreira, o que motivou ainda mais o retorno dela para Casa. E ela veio também obviamente 

para ter uma carreira aqui na Casa, para ser reconhecida e com o plano de cargos ela pode ter 

esse benefício. Então, parabéns à Doutora Alice, e obviamente parabéns a todos os servidores 

desta Casa, os efetivos, porque toda vez que um recebe, é como se fosse todos nós recebendo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu só 

queria aproveitar e deixar o registro da presença do nosso amigo Nadir, que foi parlamentar 

conosco. Parabéns por estar conosco assistindo este momento. Tanto Vossa Excelência, 

Conselheiro Nelson, eu, Conselheiro Cipriano e Conselheiro André fomos colegas contemporâneos 

de parlamento do Doutor Nadir Neves. Muito obrigada pela sua presença nesta Corte no dia de 

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

vou por em votação agora, e novamente se manifesta o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público apoiando a proposição da Conselheira Lourdes Lima em relação à servidora 

Alice Loureiro. Fico muito satisfeito com a lembrança de Vossa Excelência, porque ela é integrante 

de nossa equipe, eu confio muito nela, e sei que ela está fazendo um trabalho muito importante 

para a nossa Instituição. Todos estão de acordo e eu também, a decisão é unânime. Eu só queria 

entender uma coisa, Conselheira Lourdes: Vossa Excelência está propondo que se faça um registro 

na ficha funcional, mas quer também que se manifestem congratulações como fizemos com o 

Senador Coutinho? Eu acho que deve e é justo. Então fica assim: à Secretaria que tome as 
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providências e também voto de congratulações. Isso é um orgulho para todos nós, eu me sinto de 

alguma forma contemplado com esse reconhecimento feito pelo TJE a nossa Servidora do TCE. 

Após a votação as matérias ficaram consubstanciadas através dos Ofícios n.ºs 0179 e 0171/2015 e 

do Memorando n.º 0110/2015-SEGER. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e 

quarenta e dois minutos (11h42min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 25 de agosto de 2015. 

 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 27 de agosto de 2015. 

 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 
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LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
            Presidente  


