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ATA Nº 5.345 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de outubro 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, Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Julival Silva Rocha e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria 

Filgueira 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. Justifico as ausências da Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira por motivo de férias e da Conselheira Substituta Milene Dias Cunha por 

representar o TCE em agenda oficial. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quinze (15) de outubro, 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 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 Substituto Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em 

seguida, havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que 

procedesse a leitura da correspondência referente à exposição dos trabalhos da senhora Maria 

de Lourdes Ferreira de Bastos Gomes: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Prezado Conselheiro, honrada em 
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cumprimentá-lo, venho dizer da imensurável alegria que fui tomada por ocasião daquela que 

foi a primeira exposição de alguém que sonhou uma vida inteira com a arte, e viu seu destino 

ser alterado por força das circunstâncias. Muito construí, reconheço, mas nada calou o sonho 

de traduzir em obras o cenário e a história de uma vida.  A iniciativa desta Corte permitiu a 

realização de um sonho acalentado há anos, o reconhecimento que muitos, do alto dos seus 82 

anos, poderiam ser capazes de duvidar, quiçá sucumbindo a este tão esperado e imaginado 

momento no qual eu acreditei e tive o privilégio de vê-lo acontecer. Ao abrir as portas do 

tribunal, através da valorização da arte no ambiente laboral, esta Corte aproxima a sociedade 

do seu cotidiano, transcendendo a competência organizacional. Assim dirijo a Vossa 

Excelência os meus sinceros agradecimentos pela oportunidade concedida, quando em vida 

ressalva ao esmerado trabalho de toda equipe. Atenciosamente, Maria de Lourdes Ferreira de 

Bastos Gomes.” Em seguida, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, 

transfiro a direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar 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 2011/50852-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Soure, responsável João Luiz Oliveira Souza Melo, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsável pelo débito a autoridade 

administrativa, com as cominações cabíveis e recomendações a SECULT e, ainda, remessa do 

Acórdão, deste Parecer e dos documentos alhures citados ao Douto Ministério Público do 

Estado e ao Tribunal de Contas dos Municípios, para ciência e eventuais providências. (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 João Luiz Oliveira 
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Souza Melo a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

intempestividade das contas e determinar a expedição de recomendação sugerida pelo 

Ministério Público 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 2011/51869-6, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, responsável Francisco Chaves 

Franco, 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 irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente 

responsável pelo débito a senhora Maria do Socorro da Costa Coelho, com as cominações 

cabíveis, com a devida citação dos responsáveis para apresentação de suas alegações de defesa 

e determinação à SEDUC (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 senhor Francisco 

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

intempestiva das contas e, ainda, aplicar a senhora Maria do Socorro da Costa Coelho a multa 

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

documento obrigatório. 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 2012/52181-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, 

responsável Geraldo Francisco de Morais, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Neste momento, Sua Excelência Conselheiro André Teixeira Dias restituiu a Presidência à Sua 

Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio e, em seguida, 

solicitou ao plenário a inversão da pauta de julgamentos para que houvesse a primazia dos 

processos de relatoria do Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias, determinando, 
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então, ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 

2010/50046-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação de Desenvolvimento Agrícola dos Minis e 

Pequenos Agricultores de Abaetetuba, responsáveis Jonatas de Carvalho Costa e Jocilene Costa 

da Silva, 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 da multa regimental a senhora Jocilene Costa da 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 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2010/50407-3, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Defensoria Pública do Estado do Pará, 

exercício financeiro de 2009, responsável Antônio Roberto Figueiredo Cardoso, 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 multa 

cabível na espécie (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 Antônio Roberto Figueiredo Cardoso 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 2010/50878-8, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Junta Comercial do 
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Estado do Pará, exercício financeiro de 2009, responsáveis José Artur Guedes Tourinho e 

Getúlio Villas Moreira, 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 (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, devendo a 

Secretaria desta Corte de Contas cientificar aos responsáveis das recomendações da 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 2010/51936-5, que trata da Prestação de 

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

Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, responsável José Luiz Amorim de Carvalho, 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 sujeição de 

aplicação multa regimental cabível com determinações e sugestões às entidades convenentes 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a advogada do responsável pelas presentes 

contas, Senhora Maria Amélia Menezes de Almeida, estava presente e na forma como lhe 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Senhor Presidente, Senhores conselheiros e demais membros. Bom, eu vou 

usar a palavra, já que o momento é somente para apresentar a integra do processo referente a 

este convênio, que foi concedido no dia 23 de setembro, após várias buscas no IASEP, teria 

sido supostamente entregue, e nos entregaram no dia 23 de setembro, as vésperas da data 

anterior fixada para o julgamento. Obrigada. 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, em face da não utilização de conta corrente exclusiva para 

movimentação dos recursos do convênio e pagamento de pessoas físicas prestadoras de 

serviços, e, aplicar à senhora Sandra Helena Morais Leite a multa no valor de R$766,00 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1648

(setecentos e sessenta e seis reais), pela ausência de Laudo Conclusivo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Dona Maria Amélia, o 

pleno está julgando e decidindo, está tudo tranquilo, da sua parte não há nenhuma implicação, 

a multa não é para ela. A multa é para ela Excelência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Não. A multa é para Sandra Helena. Manifestação oral da 

Senhora Advogada Doutora Maria Amélia Menezes: Eu acho importante a apreciação desses 

documentos, não foi apresentado na época porque simplesmente sumiram, não só esse, mas 

vários processos que já requisitamos cópias deles do IASEP, ninguém encontra. Para que 

fossem cedidas essas cópias foi necessário que a doutora se plantasse dentro do órgão e ficasse 

lá, disse: “Não! Só saio daqui com esse processo. Vocês estão me prejudicando.” Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: A Doutora a que Vossa Excelência 

se refere é a Doutora Sandra Helena? Manifestação oral da Senhora Advogada Doutora Maria 

Amélia Menezes: Doutora Sandra Helena Morais Leite. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O que a Senhora diz é que ela fez o laudo 

conclusivo? Manifestação oral da Senhora Advogada Doutora Maria Amélia Menezes: os 

documentos, o processo feito todo corretamente, não existe falha. Estava completamente todo o 

processo instruído. É uma dificuldade para se conseguir as coisas dentro daquele órgão. Eu 

não sei qual o interesse em ocultar documentos que os gestores atuais, me desculpe a ausência, 

mas é esse o meu entendimento. Estão sendo ocultados documentos. Existem outros processos 

que nós pedimos há tempos cópias e não nos foi cedidos. Eu, por certo tempo, exerci a função 

de procuradora chefa lá. Eu tinha toda uma cautela, todo um cuidado com esses processos. 

Então eu sei da existência dos processos. Por que não nos cedem as cópias eu não sei. Não 

posso dizer o que passa na cabeça de cada um. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Dona Maria Amélia, deixa eu lhe dizer: as 

contas estão regulares com ressalva. O que está acontecendo aqui é uma multa para sua 

cliente, porém, a gente não constatou nos documentos que a senhora trouxe a razão da multa 

que é o laudo. Manifestação oral da Senhora Advogada Doutora Maria Amélia Menezes: O 

laudo conclusivo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Só isso, o resto está tudo certo. Agora, nós não conseguimos descobrir nos 

documentos aqui a existência do laudo. E o Conselheiro relator, diante da inexistência do 
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laudo, prefere concluir o processo. Não tem como fazer a reabertura da instrução processual 

justamente porque não tem o laudo, que é o documento faltante. A senhora entendeu? 

Manifestação oral da Senhora Advogada Doutora Maria Amélia Menezes: Entendi sim, mas eu 

só entendo assim, desculpe a ousadia de querer, porque o órgão quando oculta os documentos 

ele comete um crime, ou quando tira página de um processo, de um procedimento, ele está 

cometendo um crime. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu acho, Dona Maria Amélia, que várias reclamações chegaram aqui, 

realmente há uma dificuldade para quem deixou o cargo de ter as informações ou os 

documentos que necessitam para se defender. Isso é geral e é lamentável porque o documento é 

público, patrimônio da sociedade, tem que estar no órgão. E não se pode negar um documento 

a uma pessoa que exerceu o cargo. Isso nós lamentamos. Diante da situação que a senhora 

coloca, eu acho que a senhora deveria fazer um procedimento, uma reclamação ou até virar 

um caso policial, não tem outra saída. Porque diante do que a senhora colocou não há o que 

fazer, a razão da multa é o laudo e ele não existe aqui para nós. Manifestação oral da Senhora 

Advogada Doutora Maria Amélia Menezes: Não está nos autos, não está no mundo, não é 

doutor? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Pois é. Nós solicitamos, não veio, não há o que fazer. Então neste momento eu, 

novamente, passo para o relator, Vossa Excelência já manifestou o voto. Conselheiro Nelson 

Chaves, o relator apresentou o voto, contas regulares com ressalva, e está apresentando uma 

multa à gestora. Essa aqui é a advogada da gestora, da Doutora Sandra Leite pela ausência do 

laudo conclusivo. Contas regulares com ressalva e multa pela ausência do laudo conclusivo. A 

Doutora Maria Amélia, Conselheiro Cipriano, trouxe uma documentação, mas não consta na 

mesa o documento essencial que é o laudo conclusivo, infelizmente. Vossa Excelência tem 

dúvida? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Não. Apenas me parece que foi colocado o assunto em discussão. Antes ela teve o 

direito constitucional de usar a tribuna para sua defesa, e o segundo momento qual foi o 

horário? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Na verdade gente estava na discussão. Aí suscitou uma dúvida, mas o Conselheiro 

André já proferiu o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Pois é. Mas, no segundo momento, qual foi o horário do regimento que ela 
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utilizou? Qual o horário regimental? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Esclarecimento Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não teve. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Por que na verdade 

a documentação que ela trouxe ficou uma dúvida. Existe o laudo no meio desse documento? 

Ela está confirmando que não tem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu entendi. Eu estava ouvindo tudo. Só queria esclarecer 

esse ponto de ela estar com Vossa Excelência, somente isso Excelência. Estou satisfeito. Voto 

com o Relator. Voto do Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Voto com o 

Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: 

Presidente. Esse tribunal em alguns processos já decidiu que havendo outros elementos, que 

superam o laudo conclusivo, não se aplica multa. Então peço vistas para apreciar melhor esses 

documentos que superam o laudo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Pediu vistas, muito bem, o Conselheiro Julival. Eu só queria fazer até 

umas colocações porque eu acho oportuno, embora já tenha passado da discussão para 

votação. A ilustre advogada revela aqui, e na minha visão com justa razão, uma indignação de 

que não é facultado ao agente público sonegar informação. Eu apenas indagaria para 

acrescentar a defesa se a parte por meio da sua advogada questionou isso, porque eu acho que 

isso tem que ser questionado na esfera policial e jurídica. Dizer: “Olha, estão sonegando 

documento da prestação de contas.” E penso que o tribunal, é importante que estas coisas 

surjam, felizmente já pediu vistas o Conselheiro Julival. Nós não podemos ficar em situações 

como essas apenas como observadores. O documento prejudica uma parte, o sujeito é multado, 

vai decretar a irregularidade de suas contas. Nós temos que estudar uma situação para um 

caso desses. Eu me recordo até de um advogado muito falante que tanto tempo já não vem a 

esse tribunal, e a defesa normalmente recorrente dos seus clientes era: “Ah, porque não me 

entregaram o documento, eu não tenho”. “Ah! eu sou advogado bastante esclarecido, veja pela 

fluência da sua palavra.” O senhor tomou alguma medida de ordem legal para reparar isso? 

“Ah, porque não me entregaram documento algum, vou lá diante da autoridade policial, os 

senhores estão sonegando informação.” Que isso são fatos, penso eu, na atividade pública 

gravíssimos porque a nossa atividade é impessoal. Então eu vou ali me somar ao Conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1651

Julival no sentido de que foi absolutamente ponderado em pedir vistas desse processo, até 

porque a gente tem que ver alguma linha de diretriz, não só de aceitarmos a questão. Eu acho 

que a parte é justa no que ela alega, mas seria muito bom, inclusive em direção ao relator, eu 

disse: “Eu dei parte aqui na autoridade competente porque os documentos me foram 

sonegados.” Eu acho que é importante que isso seja feito. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor Presidente, eu ia me calar porque eu aceito 

com muita paz as vistas do Conselheiro Julival. Eu não tenho a pretensão de ter a verdade 

comigo, me dou sempre ao benefício da dúvida, procuro sempre julgar as pessoas do ponto de 

vista que as ações dela são sempre dotadas de boa vontade e não de má fé. Mas o Conselheiro 

Nelson trouxe a colação, na manhã de hoje, um assunto muito importante, eu não sou 

advogado de parte, eu julgo o que está nos autos. A forma da defesa foi uma forma totalmente 

inadequada. Eu estou dizendo que está faltando um laudo e me entregam um processo com um 

monte de dados. Eu acho até um desaforo, entrega o laudo, não é o laudo que está faltando? 

Não é isso que está faltando? Está lá escrito no relatório. Aí não, a gente tem que estar 

folheando para ver se tem ou não tem laudo. Vai ter que procurar como um advogado uma 

defesa para o laudo. Quem tem que preparar a defesa é o advogado, é a parte, não sou eu. 

Nosso caro Conselheiro Substituto vai fazer papel de advogado? Procurar a defesa que devia 

estar instruída na sua possibilidade de contraditório? Quer dizer, eu fico olhando e fico 

pensando: não sei se está muito certa essa forma de agir. Mas eu aceito, nós somos uma Corte. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: No que está 

dizendo o Conselheiro André Dias eu concordo com ele. Eu acho que esta alegação que a 

Doutora Maria Amélia fez poderia ser precedida da comprovação de que ela tomou as medidas 

legais para que esse laudo fosse fornecido. O que ele diz procede, não cabe a ele estar 

procurando o laudo. Está nos autos ou não. Agora essa providência deveria ser corriqueira 

dos defensores. Não estão entregando a documentação do meu cliente, então eu vou acioná-la 

judicialmente para que isso aconteça. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Concordo com Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que tudo deveria ser registrado, e tem 

o ex-secretário, isso vale para a Doutora Maria Amélia, que está aqui. O ex-secretário de 

estado passou por isso, mas ele foi muito cuidadoso, toda vez que ele dirigiu na condição de 
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ex-gestor protocolava um documento solicitando aquela informação. Era sonegado, mas ele 

provou: “Eu solicitei, vim aqui no tribunal, não me deram, mas eu solicitei, e agora o que 

fazer? Eu pedi não me deram.”. Então eu acho que é assim que tem que proceder, ele trouxe 

aqui todos os ofícios solicitando informação, aquele documento que estava faltando. Isso é um 

atenuante, respalda a pessoa, outro caso, e já várias pessoas se manifestaram aqui que o 

documento não está nem no órgão, desapareceu do órgão, isso é caso de polícia. Ou pelo 

menos chegar aqui no tribunal uma reclamação, uma denúncia, do fato ocorrido, porque tudo 

isso ajuda na instrução processual para que a gente conclua e pratique a justiça. A gente não 

tem nenhum interesse em penalizar ninguém. Então eu acho que ficou muito claro isso. Eu 

acho que o Conselheiro Julival está certo, de repente, ele encontre outra luz que vai fazer na 

análise desse processo. Mas essa demora aqui, para quem está de fora e não está entendendo, 

é que a gente foi tentar descobrir em um monte de papel que veio aqui se tinha um laudo. E foi 

por isso que teve o segundo tempo, Conselheiro Cipriano, por que de repente a gente poderia 

em uma displicência não ter visto o laudo, mas ela confirmou: “Não tem laudo.” Então não há 

o que fazer. Nisso o Conselheiro André tem razão. Concedido vistas ao Conselheiro Julival 

Rocha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50637-5, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Fundo Previdenciário do Estado do Pará, exercício financeiro de 2011, responsável 

José Cláudio Couto Salgado, 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 (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. 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 2013/51131-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Produtores 

Rurais de Igarapé-Miri, responsável Darlene Maria Pantoja da Silva, cujo Relator foi o 
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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, aplicação das multas 

regimentais à responsável e ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes, e determinações aos 

convenentes (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 a 

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 2015/50354-4, que tratam 

dos Embargos de Declaração, opostos por Edilson Cardoso de Lima, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. A seguir, a Presidência proclamou que o advogado Danilo 

Ribeiro Rocha, procurador do senhor Edilson Cardoso de Lima, estava presente e na forma 

como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez 

nos seguintes termos: Bom dia Excelências! Com os cordiais cumprimentos de praxe à pessoa 

do Excelentíssimo Presidente, eminente Relator, demais nobres Conselheiros, grato pela 

atenção. No presenta caso, como o eminente Relator sintetizou em seu voto, a falha averiguada 

no procedimento licitatório teria sido a ausência do projeto básico, porém, não obstante a 

aprovação do Departamento de Controle Externo em seu relatório de folhas 115 e 116, bem 

como ao fato de que a SEPOF durante a fiscalização evidenciou a conclusão de 100% das 

obras, mesmo com três meses antes do fim da vigência do convênio, foi vistoriado em dezembro 

de 2008, e o convênio iria até março de 2009. Bem, de qualquer forma, no que tange esse 

processo básico, em uma acepção literal da 8.666, eu realmente tenho que dar razão ao 

eminente Relator. No entanto, na acepção da “ratio essendi”, eu tenho que fazer o que é 

imperioso, que o projeto básico, na concepção do conjunto de elementos necessários, o 

suficiente, com o nível de precisão adequado para caracterizar a obra e o serviço, ou complexo 

de obras ou serviços, ele se faz presente no procedimento licitatório. Isso porque, às folhas 87, 

no procedimento licitatório, até as folhas 90, apresentam especificações técnicas para o objeto 
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licitatório ser realizado pelos concorrentes, bem como apresentarem suas devidas propostas. 

Dessa forma, especifica claramente, com toda a tecnicidade exigida, as falas dessa conclusão 

de obras. Bem como ainda, às folhas 86, evidencia um cronograma físico financeiro relatando 

as atividades, bem como a previsão orçamentária para tanto. Então Excelências, como a 

máxima data vênia que cabe aos eminentes conselheiros, venho humildemente pugnar pela 

apreciação das presentes razões, requerendo conhecimento dos presentes embargos para que 

as contas ao final sejam aprovadas, ainda que com ressalvas. Muito grato. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer dos embargos declaratórios, porém, decidir pela sua 

rejeição, mantendo, na íntegra a decisão do Acórdão 54.475 de 10.02.2015. 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 2015/50753-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura do Município de 

Santarém, responsável Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon, 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 (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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52558-9, 

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

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 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 aplicação da multa regimental (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 deferir os registros, 
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e, aplicar ao responsável pelas contratações a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela 

remessa intempestiva 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 2013/53161-8, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Departamento de Trânsito 

do Estado do Pará, 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, com aplicação da multa regimental ao senhor Agostinho Queiroz Soares e 

determinação ao DETRAN e recomendações ao Pleno TCE-PA, SEAD e AGE (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Agostinho 

Queiroz Soares, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos Excelentíssimo Senhor 

Presidente desta egrégia Corte, em seu nome eu saúdo todos os demais Conselheiros aqui 

presentes. Bom, eu sou Agostinho Queiroz Soares, a época desta contratação eu estava como 

Diretor Geral do órgão. E eu vim aqui apenas para fazer um registro, não obstantemente à 

multa que me está sendo imputada, como ordenador único de despesas do órgão à época, e 

continua sendo até hoje. O DENTRAN tem apenas um ordenador de despesas, que é o seu 

Diretor Geral. Eu apresentei a defesa no sentido de informar que a responsabilidade de ofício 

da comunicação e registro de todos os atos administrativos com relação à contratação de 

temporários é da diretoria administrativo-financeira do órgão. E a técnica que, eu li o 

processo, que recepcionou essa defesa entende que não, porque eu não apresentei a outorga, 

ou documento que passa essa delegação ao Diretor Administrativo. Então eu faço apenas o 

registro que talvez me faltasse essa visão porque imagino que os conselheiros não conhecem a 

estrutura administrativa do órgão, posto que lá, uma das competências da diretoria 

administrativa é a gestão de recursos humanos do órgão. E eu também gostaria de registrar 

que em função das atribuições do cargo de Diretor Geral, eu não teria condições, é 

humanamente impossível, o Diretor Geral do órgão se deter as questões de prazo com registro 

de documentos de admissão. Mas eu não me furto aqui a minha obrigação inicial, como de 

Coordenador Geral de despesas do órgão, de realmente recolher a multa que me é aplicada. 
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Era o que eu tinha a dizer, agradeço a oportunidade de poder estar aqui me defendendo. Muito 

obrigado, bom dia! 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 Agostinho Queiroz Soares a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela remessa intempestiva dos contratos, com expedição de determinações para o 

DETRAN, cabendo o monitoramento pela SECEX do cumprimento das obrigações pactuadas 

no TAC firmado. 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 2008/51820-2, 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 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 irregularidade 

das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais ao responsável 

e à senhora Ivanise Coelho Gasparim (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 Raimundo Faro Bittencourt em débito para com o erário estadual na importância de 

R$32.781,89 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$1.639,09 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e nove 

centavos), pelo débito apontado, e, ainda, aplicar à senhora Ivanise Coelho Gasparim a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo descumprimento da Resolução nº 

13.989/95. 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 2009/51502-8, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, responsável Amós Bezerra da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 
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imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2011/52327-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Ação Rey de 

Empreendimento Social, responsável Valcilena Teixeira 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 regularidade das contas com ressalva, aplicação da multa 

regimental à responsável e determinações à responsável e à Ação Rey Empreendimento Social 

(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 à responsável a multa no valor de R$900,00 

(novecentos reais), pela intempestividade na prestação de contas e determinação de acordo com 

o parecer do Ministério Público de Contas, exceto no que se refere a não utilização de recursos 

do convênio para o custeio de despesas bancárias. 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 

2014/50507-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Dom 

Eliseu, responsável Kleper Wandson Figueiredo de Carvalho, 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 da aplicação das penalidades cabíveis na espécie (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 Kleper Wandson Figueiredo de Carvalho em 

débito para com o erário estadual na importância de R$49.664,00 (quarenta e nove mil, 

seiscentos e sessenta e quatro reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo descumprimento do prazo, 
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e, ainda, aplicar ao senhor Joaquim Nogueira Neto a multa no valor de R$900,00 (novecentos 

reais), pelo não atendimento da diligência. 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 2011/52530-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Rio Maria, responsável Walter José da Silva, 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 irregularidade das contas, com aplicação da multa regimental 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, e, aplicar ao responsável a multa no valor de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela tomada 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 2014/50765-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Marapanim, responsável José Ribamar Monteiro Carvalho, 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 (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 José Ribamar Monteiro Carvalho em débito para com o erário 

estadual na importância de R$15.540,00 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais), aplicando-

lhe as multas nos valores de R$1.554,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), pelo 

débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo descumprimento de prazo regimental. 
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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 2014/50863-3, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Irituia, responsável 

José Bastos 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 (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 José 

Bastos de Oliveira em débito para com o erário estadual na importância de R$8.760,00 (oito 

mil, setecentos e sessenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$876,00 (oitocentos e 

setenta e seis 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 2014/50855-3, que trata 

do Agravo Regimental, interposto pelo Espólio de Antônio Carlos Fontelles de Lima, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, 

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

2014/51433-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Walder Marcelo Torres 

Gonçalves, 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 conhecimento e provimento 

parcial, com a exclusão da multa mencionada, mantendo-se os demais termos do Acórdão 

TCE/PA nº 526.434/2013 (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 conhecer do recurso para no mérito dar-lhe provimento 
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parcial, a fim de excluir a multa aplicada pela intempestividade das contas, mantendo os demais 

termos do Acórdão nº 52.434 de 29.08.2013. 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 

2014/51757-6, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Laurival Magno Cunha, 

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 conhecimento do recurso, com a 

modificação apenas do montante a ser devolvido, e a manutenção dos demais termos do 

Acórdão nº 53.629 de 12.08.2014 (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 conhecer do recurso, para no mérito 

modificar somente o valor a ser devolvido aos cofres públicos para R$10.401,78 (dez mil, 

quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), mantendo o restante do acórdão guerreado. 

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 inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, colocando a 

palavra à disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eminentes Conselheiros, caro Doutor Antônio Maria, eu já 

fiz uma manifestação anteriormente sobre o assunto, Conselheiro Nelson também. Neste 

momento eu queria propor ao plenário e ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, a outorga 

da medalha Serzedelo Correia, nos termos do artigo 2º da resolução nº 3.799 – 09/10/1970, a 

concessão da medalha Serzedelo Correia, Classe A, ao Excelentíssimo Senhor Oswaldo de 

Jesus Ferreira, General de Exército e Comandante Militar do Norte, a sua atuação em favor 

do Estado do Pará em diversas direções, e em especial na emissão dos seus esforços na 
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implantação do novo estabelecimento de educação, o sistema de Colégio Militar do Exército 

Brasileiro, o Colégio Militar de Belém, e diversas outras atuações, não só na cidade, como no 

interior de estado, na região sul, sudeste, norte, nordeste do estado do Pará, oeste do Pará, 

demonstram o seu carinho e a sua dedicação. Além de exercer as suas atividades com 

simplicidade, com total dedicação, e assim que deixar essa missão, vai deixar também no Pará 

vários serviços e obras que ficarão para sempre, vamos dizer assim, para os paraenses. Então, 

Senhor Presidente, nesse sentido, também, com fundamento do paragrafo único do artigo 5º da 

supracitada resolução, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que colocasse a disposição 

do plenário, da opinião dos eminentes conselheiros, a proposição da outorga da Medalha 

Serzedelo Correia, Classe A, ao General Ferreira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero saber se os conselheiros desejam dar 

uma analisada no currículo, na proposta, ou se tem condições de votar hoje. É o comandante 

do exército aqui do Norte do Brasil, uma pessoa bem relacionada com a comunidade, e o seu 

maior projeto agora é a implementação do Colégio Militar, a grande marca do seu trabalho, 

são muitos, mas que vai ser um legado deixado para Belém. Mas se quiserem analisar a gente 

vota na próxima sessão. Conselheiro Odilon Teixeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente! Bom dia inicialmente, a Vossa Excelência, ao 

Doutor Antônio Maria, aos demais conselheiros, senhoras e senhores que nos ouvem. Acredito 

que se não foi na última sessão, na penúltima, em que foi lido o expediente do General 

agradecendo a manifestação do Conselheiro Nelson, e naquela sessão também o Conselheiro 

Cipriano se manifestou. De fato, naquele momento eu soube com mais profundidade, e as ações 

do general em prol da sociedade paraense, essa preocupação dele em trazer o Colégio Militar 

para Belém, e outras iniciativas dele, lembradas pelo Conselheiro Nelson e Conselheiro 

Cipriano, o tornam digno sim da nossa medalha Serzedelo Correia. Eu não vejo óbice nenhum 

em nós já aprovarmos essa matéria hoje. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu vou me manifestar ratificando 

a proposição do Conselheiro Cipriano e já devidamente apoiada pelo Conselheiro Odilon, feliz 

manifestação, também com a anuência do Conselheiro Julival, e Vossa Excelência mesmo na 

introdução da proposição, que concedera ao General de Exército Oswaldo de Jesus Ferreira, 

Comandante Militar do Norte a Comenda Serzedelo Correia. Isso está amparado no nosso 
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regimento, na nossa Lei Orgânica, e acho que uma das coisas mais bonitas na vida é você dizer 

muito obrigado a quem merece. E já falei da outra vez, como mencionou o Conselheiro Odilon, 

por isso apoio integralmente a feliz iniciativa do Conselheiro Cipriano que os comandantes 

militares, normalmente aqui sediados, ficam cerca de dois anos na função, exercem a sua 

obrigação, no que se refere as suas armas, as suas cooperações, e aqui e ali alguns deles se 

destacam além da obrigação rigorosa do cumprimento profissional a que eles estão obrigados 

a fazer. E extrapolam no sentido de se juntar à comunidade, à sociedade paraense, procurando 

fazer parte dela e integrando-se como se aqui tivessem nascido. E muitos deles tornam-se 

cidadãos do Pará, nos ajudando a construir o destino dessa terra, como cidadãos do Pará o 

Odilon e Julival, presentes aqui nesse plenário. E a conquista do Colégio Militar, lembro-me 

ainda do tempo da adolescência, Procurador Antônio Maria se lembra disso, havia uma 

expectativa da nossa juventude em que o Colégio Militar pudesse ter uma unidade na cidade 

Belém, aqui no estado do Pará. E vem exatamente o General Ferreira, com o entendimento 

com o Governo do Estado, Governador Simão Jatene, e dá o aproveitamento, inclusive muito 

interessante para aquele prédio que outrora foi o Asilo Dom Macedo Costa, obra do intendente 

Antônio Lemos, de tão certas coincidências importantes, de tão grandes serviços prestados. 

Talvez o maior intendente, hoje prefeito, que se conheça na cidade de Belém. Ali funcionou, ou 

estava funcionando, a Escola do Governo do Estado, e será transformada no Colégio Militar 

em função até do apoio logístico do Batalhão de Infantaria que se encontra ali há muitos e 

muitos anos, o antigo 26° BC, e o Batalhão de Infantaria de Selva, na Almirante Barroso. De 

maneira que eu acho relevante, queria realçar também que por uma coincidência muito feliz 

para esta Casa, a esposa do General Ferreira, Doutora Silma Ferreira, é técnica do TCU, 

engenheira do TCU, e nos momentos em que esteve ou está aqui durante a sua permanência na 

cidade de Belém, desenvolve várias ações de sentido social, inclusive de interação com a 

comunidade. Eu tenho esta observação perfeita da atividade dos dois em beneficio desta terra. 

De maneira que nós temos todas as razões de nos somarmos à iniciativa, e felicitar o 

Conselheiro Cipriano pela oportunidade desta comenda. E dizer que o povo paraense tem essa 

característica de ser reconhecido, de ser grato àquelas pessoas que aqui vem conosco, e se 

somam nessa nossa atividade difícil, mas de tentar construir um futuro melhor, dos nossos 

descendentes, enfim, para todos aqueles que vivem nesse estado. De forma que eu quero me 
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manifestar absolutamente favorável, concordante, e esperando a oportunidade que Vossa 

Excelência determinará para que esta comenda seja entregue. Será um dia de muita alegria e tenho 

certeza para todos o que integram o tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.739, desta data. 

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

que é uma medalha que apoio com muito gosto por que já encontrei o General umas quatro vezes 

em eventos. Fiquei muito impressionado com a sua inteligência, a forma com que conduz o seu 

trabalho, e ter abraçado esta causa, porque não foi fácil. Ele me contou como teve que fazer para 

trazer para cá esse Colégio Militar. Foi muito difícil. E graças a Deus ele conseguiu o apoio do 

Governador, e juntos, hoje, é uma realidade, nós vamos ter mesmo o Colégio Militar em Belém. 

Por essa razão parabenizo Vossa Excelência de ter tido essa lembrança de fazer através da nossa 

instituição o reconhecimento a esse brasileiro que demonstra carinho, respeito e preocupação 

coma educação no estado do Pará. E, no momento oportuno, como disse o Conselheiro Nelson, a 

gente marca para que ele receba a comenda, mas a secretaria ainda esta semana o informará da 

decisão do plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente eu quero agradecer o apoio de Vossa Excelência, pois no primeiro 

momento que nós pensamos nessa proposição eu conversei com Vossa Excelência, Presidente, e 

Vossa Excelência imediatamente disse: “Cipriano, pode conversar com os conselheiros que tem o 

meu apoio.” Conversei em seguida com o Conselheiro Nelson também, antes até de conversar já 

tinha se manifestado aqui, agora com a sua fala eu agradeço, Conselheiro Nelson, pelo apoio total 

e reconhecimento, e já tinha feito isso através de uma manifestação aqui. Procurei também o 

Conselheiro Odilon, Conselheiro André, que teve que se retirar, mas falei com ele, e ele disse que 

votaria sem nenhuma dificuldade. Conversei também com o Doutor Julival antes da sessão e na 

mesma hora confirmou o apoio. Então veja pela manifestação, Presidente, foi uma proposição, 

pelo regimento de algum Conselheiro, mas ela é de todos os conselheiros. Então, na verdade, é 

uma ideia que os conselheiros apoiam, abraçam e eu fico feliz com isso. Eu sugiro a Vossa 

Excelência, que obviamente vai comunicar ao Eminente General, mas articular, até estive 

conversando, e eu costumo ouvir sempre o Conselheiro Nelson, no sentido de articular com ele 

uma data importante junto com o governador, porque vamos tratar não só do currículo que vou 

entregar na secretaria, o vasto currículo do General, mas também com certeza no dia será de 

alguma maneira citada essa questão do Colégio Militar, que o governador também teve uma 
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participação fundamental nisso. Então a presença do Governador com o General Ferreira, 

articular uma data conveniente, Conselheiro Nélson me lembrou que até o final do ano ele deve 

deixar o cargo. Então acho que seria interessante. Eu humildemente me coloco a disposição de 

Vossa Excelência no sentido de, se necessário, fazer uma visita, enfim, entro em contato com ele 

para tentar articular para que Vossa Excelência presida esta sessão, com uma festa, e o 

reconhecimento, como disse o Conselheiro Nelson, da gente poder dizer juntos muito obrigado ao 

general por ter feito esse trabalho em beneficio do nosso estado. E eu agradeço aos conselheiros 

pelas palavras, pelo apoio que deram à proposta, que não é minha na verdade, Conselheiro Nelson 

antes de eu falar já falou, Doutor Odilon, Vossa Excelência antes de eu propor falei, e Vossa 

Excelência deu total apoio. Então, na verdade, é de todos os Conselheiros. É um convencimento e é 

uma unanimidade. Obrigado Presidente! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: É para a informação à secretaria para que o meu próximo período 

de férias seja iniciado a partir de 16 de novembro vindouro. A matéria foi consubstanciada no 

Memorando nº 0127/2015-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero fazer um comunicado aqui importante ao 

colegiado. Vamos fazer a sessão de terça, e não vamos fazer a sessão de quinta. Eu conversei com 

a secretaria, vamos juntar todos os processos da sessão que seria de quinta para fazer na sessão 

seguinte. Não, na próxima terça teremos sessão ordinária, não teremos na quinta-feira porque vai 

haver um evento do tribunal, a sexta da integração. Sim, na outra quinta, eu não estou falando 

nessa próxima quinta, depois de amanhã. Estou falando semana seguinte. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É que houve um decreto 

transferindo as comemorações do servidor público o ponto facultativo será no dia 30 (sexta), e 

como já está marcada a Sexta de Integração, que desta vez será a FASEPA, e tivemos a 

oportunidade de fazer a visita in loco, então, não podendo ser sexta por causa do feriado de 28, 

que foi transferido para sexta 30, ficaria para a quinta feira, e o presidente decidiu que faríamos 

uma pauta mais adensada na outra terça para liberar a quinta-feira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Fica bom assim? Então só 

ratificando: vamos ter sessão na próxima quinta-feira, depois de amanhã, e na próxima terça. Dia 

29, que é uma quinta-feira, não terá sessão ordinária, vai ter um evento da Sexta da Integração em 

nosso auditório, e dessa vez o palestrante vai ser o presidente da FASEPA, Simão Pedro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 
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Presidente, nós visitamos: Vossa Excelência, Conselheira Lourdes e eu próprio. Nós visitamos a 

FASEPA há dois meses, e não sei se assistiram, vou ser breve, mas eu assisti no SBT, no domingo à 

noite ali por volta de 11h30 da noite um programa feito pelo Jornalista Roberto Cabrini, 

exatamente voltado à questão dos menores infratores. Queria dizer que a gente vai aqui e ali, faz 

uma visita, e um programa muito bem produzido, muito bem estruturado, nos dá conta da coisa 

gigantesca desse problema que o Brasil enfrenta. E penso que um equacionamento nas próximas 

décadas, não digo nos próximos anos, nas próximas décadas. De maneira que é uma oportunidade 

de um tema que afeta cada um de nós. E exatamente objetivo dessas Sextas de Integração, que 

sejam quintas, é mostrar para os nossos técnicos, especialmente um evento feito para os nossos 

servidores, mas acima disso, eu acho que é preciso que cada um de nós, não só se sensibilize, mas 

veja a profundidade desse problema que afeta o país, que compromete o futuro do país dessa 

forma. Milhares e milhares de meninos que são levados pelas garras impiedosas dos tóxicos, 

principalmente, que invade as famílias, que desgraçam a vida dessas pessoas todas. Então eu 

queria falar da relevância do tema, uma entidade simples, mas vai abordar um problema que está 

em cada um de nós, se tivermos a graça de Deus de não termos em nossas famílias, ou perto de 

nós, nas amizades. E é raro quem hoje não tenha no seu grupo familiar, no seu grupo de amigos, 

nas suas proximidades, nos seus bairros, isso que avassala a todos, tanto faz os mais necessitados, 

os mais pobres, até as altas camadas de diferentes formas, mas é um mal que está destruindo, já 

digo até a humanidade, especialmente o futuro desse país que precisamos zelar por ele. Então eu 

queria chamar a atenção para todos, que além de um tema, vamos dizer administrativo, que 

também mexemos com isso, pela determinação constitucional, mas, sobretudo, por aquilo que 

possa tocar no coração das pessoas para que todos nós nos alertemos a respeito de um problema 

que está cada vez mais grave, vencendo inclusive as corporações mais organizadas. Veja ali os 

nossos oficiais do bombeiro, da Polícia Militar, das Forças Armadas. E agora você vê, por 

exemplo, o próprio Governo do Estado do Pará, os inúmeros policiais assassinados pela rota do 

crime, do ódio e do tóxico. De forma que queria chamar a atenção para relevância deste tema, que 

mais do que nós servidores, nós temos que participar disso como seres humanos preocupados em 

construir uma sociedade melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, eu acho que não vou abrir esse debate agora, 

oportuno trazer aqui o Presidente da FASEPA, eu já relatei aqui e Vossa Excelência também, a 

gente foi a duas unidades da FASEPA, nos causou um choque, mexeu com nosso emocional, porque 
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nós nos deparamos com uma situação que não imaginávamos que seria assim. Vamos ter a 

oportunidade agora no próximo evento, de ouvir o Presidente da FASEPA. Ele vai mostrar o que 

está sendo feito para que possamos também compreender as suas dificuldades e até induzir a 

política pública mais adequada para poder atender essa demanda, que é crescente no estado do 

Pará como bem disse Vossa Excelência. Hoje o problema está em todos os municípios, e a Igreja 

por fora vem fazendo outra ação muito positiva, que é o projeto “Fazenda Esperança”. É outra 

forma de resgatar esses jovens, é uma filosofia, um trabalho educativo, que também é importante a 

gente tomar conhecimento, porque eu acho que o governo, a FASEPA, de sua total 

responsabilidade, “Fazenda Esperança” não, mas eles podem ser parceiros na forma de um 

convênio e estender a mão, porque é um trabalho bonito, tem alcançado resultados extraordinários 

na recuperação desses jovens. E vamos ter isso no dia 29, essa chance de poder discutir esse 

assunto aqui na Casa. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, 

e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 11 horas e 02 minutos (11h02min) 

e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 20 de outubro de 2015. 
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