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ATA Nº 5.353 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de novembro do ano dois 

mil e quinze (2015), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, Julival Silva 

Rocha e a Conselheira Substituta Milene Dias Cunha; e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Subprocurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 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 a 

ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de 

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

do dia dezessete (17) de novembro, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do 

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

à deliberação do Plenário: Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 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 Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 

lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2009/52750-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação de Produtores 

Rurais e Extrativistas Nova Esperança de Praia Grande, responsável Antonio Kleber Ferreira 
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Gouvêa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

manifestou-se: Bom dia a todos! Queria inicialmente parabenizar o Conselheiro Relator pelo 

excelente relatório que bem resumiu o estado das irregularidades encontradas nesse processo. 

Só queria ressaltar que embora o laudo conclusivo ateste a execução parcial do cumprimento 

do objeto, aquilo que teria sido executado não há nenhuma demonstração da repercussão 

social das metas que são expressamente consignadas no plano de trabalho, daí porque a 

manifestação do Ministério Público, e reitera-se o que consta nos autos, pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado, aplicação da multa regimental, e ainda, para 

observar o disposto do art. 134, § 1º do RITCE/PA (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 Antonio Kleber Ferreira Gouvêa em débito para com o erário 

estadual na importância de R$19.652,00 (dezenove mil, seiscentos e cincoenta e dois reais), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito apontado.  Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esse é o valor total 

Conselheiro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Total. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Glosado ou valor total do convênio? É isso que ela quer saber. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Do convênio. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Valor total do 

convênio. Mas foi recebido? É esse o valor recebido? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Foram recebidos os 19 mil reais. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Porque eu não estou 

entendendo. O valor total do convênio era quanto? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Dezenove mil, havia uma contrapartida de dois mil. Recebeu 

os dezenove mil, a na nota de entrega do produto não foi a tal mesa desoperculadora, a 

alveladora de cera, e derretedora de cera, ou seja, o objeto não vai ser cumprido nunca, 

porque o objeto não é comprar bens e sim produzir um benefício para a sociedade. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas 

ele comprou parcialmente os equipamentos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Ele declarou através das notas que comprou um pedaço só. 

Não comprou tudo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Mas recebeu tudo. Eu tenho o entendimento de que o laudo não é bem o 

laudo conclusivo. Quando o gestor, ou o ordenador da despesa assina um convênio, mas 

recebe parte do convênio, e a culpa não é dele, é diferente. Mas esse aqui eu estou entendendo 

que ele recebeu todo o valor do convênio e aplicou parcialmente, então eu estou de acordo, 

porque se ele recebeu e aplicou parcialmente, então estou de acordo com Vossa Excelência. Eu 

tenho o entendimento de outra forma, quando recebe parcialmente, aplica o valor que valor 

que recebeu, mas a culpa não foi dele porque ele não recebeu. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Concordo com Vossa Excelência. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Estou de acordo com, 

o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, a gente conversa com o Conselheiro André, e com os conselheiros também, 

nós temos o entendimento nesse sentido, Conselheiro André tem razão. Eu tenho dito por onde 

a gente anda, em Santarém, Marabá, enfim, todos os lugares que andamos, que é mais 

importante o Tribunal orientar e estar junto aos jurisdicionados, para que o recurso seja 

aplicado efetivamente e alcançado o seu objetivo. Por que se acontecer isso, ou mesmo se a 

pessoa devolva o dinheiro na totalidade, ela já causou um prejuízo social muito grande. 

Imaginemos que o gestor recebeu um milhão de reais, por exemplo, para fazer um posto de 

saúde, e lá pelas quantas ele vem prestar contas e tal, uma irregularidade, e o posto de saúde 

não está funcionando e não funcionou. Então ele foi condenado a devolver para o contribuinte 

do estado um milhão de reais para que seja reaplicado. Mas o efeito social da não construção 

deste posto de saúde é incalculável. Se uma pessoa que passou mal tivesse o posto lá e esta 

pessoa fosse atendida, quem sabe não tinha salvado a vida desta pessoa. Então, como não 

estava lá o posto, devolveu um milhão de reais corrigido com multa, resumidamente não salvou 

a vida de ninguém, ou seja, não foi cumprida a missão daquele dinheiro que foi destinado. Eu 

penso como o Conselheiro André. Daí a competência constitucional do tribunal em buscar a 

aproximação com a sociedade para orientar, para conversar, para que o dinheiro chegue na 
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ponta, no seu destino, para evitar esse tipo de coisa. Preocupa-me neste processo 

especificamente com relação ao dinheiro que foi aplicado, mesmo parcialmente, uma parte 

dele foi gasta mas a outra parte não, ou seja, o objetivo nunca vai ser cumprido. Então, talvez, 

nós estamos aqui responsabilizando o gestor pela sua incompetência, pela sua 

irresponsabilidade, não sei se é o caso, porque de alguma maneira o estado recebeu parte do 

recurso. Teria alguma implicação no sentido da gente pensar em enriquecimento ilícito por 

parte do estado pelo menos em parte? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Não. Conselheiro Cipriano, perdão! O estado não recebeu nada. O 

dinheiro é repassado para uma Associação. A Associação é responsável por alcançar o objeto, 

o estado não enriquece nada porque ele não ganhou nada. Não entrou para o patrimônio do 

estado aquele bem, está no patrimônio da Associação. Então o enriquecimento é total pela 

Associação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Entendo perfeitamente. Eu concordo com Vossa Excelência e vou votar com Vossa Excelência. 

É uma tese importante porque se o dinheiro sai para algum objetivo e este objetivo não é 

cumprido, mesmo que a pessoa devolva o dinheiro, para mim, o prejuízo continua muito 

grande. Então assim, Presidente, muitas vezes as Associações estão naquele momento, área, 

local, projeto, representando o estado, o estado passa para eles o recurso e naquele momento 

ele é o estado. Ele está representando o estado. Então, de qualquer maneira, como o 

Conselheiro André, o esclarecimento feito pela Conselheira Lourdes Lima deixa bem claro que 

houve um prejuízo para o contribuinte estadual, e não tem reparação a não ser o mínimo que 

possa se fazer é o voto do conselheiro André. Eu acompanho o voto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, eu estou também 

aqui analisando o processo, porque a mim também pairou muitas dúvidas, e, neste momento, a 

gente não deveria permitir nenhuma discussão porque está em votação, mas, considerando o 

nível da discussão, o tipo de problema, eu acho pertinente permitir que a gente possa tirar as 

dúvidas do Conselheiro porque está no momento do voto. Então eu vou permitir ao Procurador 

do Ministério Público, Felipe Rosa Cruz, que se manifeste sobre o processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Só para 

esclarecimento sobre a questão do fato, Conselheiro, trazendo mais explicitamente as 

irregularidades que foram descortinadas. Inicialmente não há os extratos bancários, que são 
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essenciais para demonstração da movimentação financeira. Ainda que haja nos autos notas 

fiscais atestando a aquisição de alguns bens, não há nenhuma garantia que esses bens foram 

adquiridos com o dinheiro repassado. Uma coisa também que o Tribunal tem que estar sensível 

é que a aquisição, por si só, de bem que consta no convênio não garante a execução do objeto 

porque não esqueça que o beneficio que o estado ganha com o convênio é a repercussão social 

que aquele objeto vai gerar, ainda que ele tenha atestado a aquisição de diversos bens que não 

todos, não há nenhuma demonstração da repercussão desses bens no beneficiamento dessas 20 

famílias e 800 indiretamente. Então é só essa questão que eu queria esclarecer, Presidente. 

Obrigado pelo aparte. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu 

vou acompanhar o Relator, Presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Rocha: Acompanho o relator, mas lembrando de que nesses casos os bens adquiridos 

devem pertencer à Associação, ou seja, ela devolve o valor total, mas os bens pertencem à 

Associação, sob pena de enriquecimento sem causa do estado. É o meu voto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu confesso que estou 

ainda analisando o processo e fiquei com uma grande dúvida. Vejamos: eu estou falando agora 

levando em conta o meu lado de agricultor, pois conheço parte desse problema. O cidadão 

responsável pelo projeto comprou grande parte do objeto do convênio, e está aqui na nota 

fiscal. E eu fui ver quais os objetos que ele comprou. Esses objetos se utilizam mesmo na 

produção de mel. Eu estou falando isso porque conheço. A pergunta é a seguinte: condeno-o a 

devolver todo o valor, e o dinheiro que ele aplicou naqueles equipamentos? Não. Mas ele não 

comprou para ele. Como é que ele vai devolver se ele aplicou parte do dinheiro? Ele tem que 

devolver a parte que ele não aplicou. É um negócio meio estranho, é complicado, a gente nesse 

caso vai cometer uma injustiça com a pessoa. Ele não pegou o dinheiro e meteu no bolso todo 

o valor. Ele não comprou tudo que estava no objeto do convênio, e ele vai devolver todo o 

valor? Eu queria fazer essa reflexão. Então, para mim, nesse caso, se ele devolver todo o valor, 

então tudo que ele comprou é dele, não é da Associação. Ele vai devolver o valor, não é a 

Associação que tem que devolver, então é dele. E como é que fica nossa decisão? Ele vai 

devolver o dinheiro. Imaginemos que uma pessoa receba dinheiro de um convênio para 

comprar um trator, e na nossa análise ele tem que devolver o dinheiro do trator. E de quem é o 

trator se ele vai devolver o dinheiro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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André Teixeira Dias: Senhor Presidente, isso é um problema dele com a Associação. Nosso 

problema é proteger o erário público, cumprir a lei que contempla políticas de apoio a 

produtores. A responsabilidade dele com o estado é de receber o recuso, comprar equipamento 

e alcançar o objetivo, que ele não alcançou objetivo, nem comprou equipamento. Agora, se o 

bem vai pertencer a ele, vai pertencer à Associação, ele que entre com ação contra a 

Associação, e diz: “Olha, eu tive que pagar, então os bens são meus”, mas não nosso 

problema, eu não sou advogado dele, eu procuro pelos bens do estado, assim penso eu. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Olha, 

eu vou dizer o seguinte, para mim é uma coisa nova, eu não estou seguro para inovar neste 

caso, eu conheço esse tipo de atividade, olhei a nota fiscal, os produtos que foram comprados 

são utilizados na produção de mel. É muito provável até que o dinheiro não tenha dado para 

comprar tudo. É muito provável porque se assina um convênio e demora a receber. E, por 

outro lado, essas Associações nunca conseguem elaborar um bom projeto, nunca conseguem 

executar um bom projeto, nunca conseguem fazer uma prestação de contas. E vou me valer do 

parecer do Órgão Técnico, que recomenda as contas regulares com ressalva, e vou pedir vistas 

nesse processo. Eu quero analisar melhor porque não me sinto seguro para votar nesta sessão 

de hoje. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2011/50288-9, que trata da Prestação de 

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

Associação das Mulheres Santacruzense, responsável Therezinha Cunha do Vale, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, que solicitou a sua retirada de pauta e 

retorno na sessão de 24.11.2015, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2011/52435-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Feirantes 

nas Feiras e Mercados do Município de Belém, responsável Raimundo de Jesus de Almeida 

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 regularidade 

das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental ao responsável e expedição de 

determinações ao responsável e a Associação dos Feirantes nas Feiras e Mercados do 

Município de Belém (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Senhor Raimundo de 
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Jesus de Almeida Oliveira 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 a 

todos! Eu gostaria primeiro de iniciar, Conselheiro Cipriano Sabino, agradecer a Deus por 

esse momento e por essa oportunidade de estar aqui, e da Associação estar podendo fazer as 

suas justificativas. Nós da Associação dos Feirantes de Belém, fundada em 2002, estamos 

completando quase 15 anos. Devido as nossas necessidades, nós procuramos a Assembleia 

Legislativa para fazer o convênio “Feira Limpa”, visto que a higienização das freiras é 

fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E fizemos o convênio, 

Conselheiro Cipriano, no valor de 79 mil reais. Recebemos a primeira parcela, fomos até à 

ALEPA, prestamos conta porque a liberação do segundo recurso só seria realizada após a 

prestação de contas da primeira parcela. E a ALEPA aprovou as nossas compras de 

equipamentos. Quando nós estávamos no projeto e que iríamos receber a segunda parcela 

houve uma troca da presidência da ALEPA, saindo então o presidente Domingos Juvenil, 

entrando o novo presidente, Manoel Pioneiro. Nós estivemos com ele, que, sensibilizado com a 

questão, liberou a segunda parcela e que nós efetuamos pagamentos. E chegou para nós a 

denúncia do contrato. Então nós ficamos tentando que todo o projeto completasse os 100%. E, 

durante esse período, estava vencido o prazo de prestação de contas com o TCE. E aí ele 

infelizmente não pôde dar continuidade e só nos pagou duas parcelas do convênio. Como disse 

bem alguém aqui ainda a pouco, esse prejuízo foi grande para a cidade e para o estado, que 

era um processo que tinha uma totalidade e nós não conseguimos atingir. Então, na nossa 

defesa, quero dizer que foi o nosso primeiro convênio com recursos públicos. Hoje nós somos 

uma Associação de Belém, que está completando quase 15 anos, nós temos o compromisso com 

a ética e com a honestidade. Se por um acaso os senhores avaliarem, nos julgarem é porque 

nós infelizmente não fomos qualificados pelo estado para fazer da forma certa. Mas em 

nenhum momento usamos de má fé. Em nenhum momento tivemos a intenção de lesar o 

dinheiro público. Eu estou aqui para agradecer a vocês e dizer que estou apenas aqui para 

colocar a expressão da verdade, e tenho certeza que nos futuros convênios, além de 

consultarmos a Assembleia, porque cada passo que nós demos nós pegamos orientação de uma 

funcionária que ficou à disposição da Associação, vamos procurar outros órgãos competentes, 

inclusive o Tribunal de Contas, para que nós possamos fazer a coisa correta. Muito obrigado e 
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que Deus nos abençoe. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Por exemplo, já começamos em um 

processo que tem um prazo diferente, Conselheiro Cipriano. O processo anterior, a pessoa 

responsável não ligou, não prestou contas, foi chamado 1, 2, 3 vezes, em nenhum instante 

prestou contas, ou se justificou, em nenhum instante demonstrou qualquer intenção em dizer: 

“Fiz o melhor que pude, ou fiz tudo que pude.” Esse senhor não, ele veio e trouxe os 

argumentos dele, vem se defendendo, mostrou que tem tentado alcançar não só o desiderato do 

convênio, ou seja, o objetivo, como o cumprimento da legislação. Então, Conselheiro Cipriano, 

Vossa Excelência é o relator e tem mais informações sobre o processo. Mas do ponto de vista 

entre a possibilidade do dolo e uma culpa, já começa a ficar bem distante do processo anterior. 

Em seguida, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e 

aplicar ao responsável a multa no valor R$900,00 (novecentos reais), pelo descumprimento de 

prazo e, ainda, a expedição de determinação ao convenente. Consultado o Plenário, este assim 

se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Divirjo do relator, contas Regulares com ressalva sem multa pela remessa 

intempestiva em face do prejulgado n° 14. Na sequencia de votação, os demais Conselheiros 

acompanharam o voto de divergência. Em seguida, a presidência proclamou que o voto 

divergente foi o vencedor por maioria (5x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/50214-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável 

Maria Ribeiro 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 irregularidade 

das contas, sem devolução de valores, sem prejuízo da 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, sem devolução de valores, e, ainda, aplicar ao 

responsável as multas nos valores de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

intempestividade na prestação das mesmas e R$1.000,00 (mil reais), pela irregularidade 
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apontada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: As contas são irregulares sem débito, mas, elas são 

irregulares? Qual seria a irregularidade? É uma multa sanção para essa irregularidade. A 

multa é pela intempestividade, essa multa é coercitiva, e a multa sanção, que é a irregularidade 

em si? Qual a irregularidade, Conselheiro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Vou ler então o parecer inteiro do Ministério Público: “As 

contas foram prestadas de forma intempestiva na forma do artigo nº 151 do Regimento Interno 

à época, tendendo o ensejo à aplicação de multa prevista. No que toca a execução, a SEPOF 

concluiu que a obra foi integralmente executada. Não obstante uma séria de fatores que 

impede que se possa afirmar que os recursos transferidos pelo estado foram empregados na 

execução da obra. Em primeiro lugar porque os extratos bancários demonstram que foram 

utilizados cheques avulsos para a realização dos supostos pagamentos, impedindo a correlação 

entre a saída do dinheiro da conta e o convênio destino. Ademais, o responsável não 

apresentou nenhum recibo, documento este que comprova a realização do pagamento. 

Outrossim, em consulta ao Sistema SINTEGRA, foi possível notar que a empresa responsável 

pela execução da obra estava obrigada a emitir nota fiscal eletrônica”. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente eu estou satisfeito. A 

leitura do Conselheiro André neste momento demonstra irregularidades no que tange a não 

apresentação de recibos, inclusive os extratos não se coadunam, não demonstram nexo causal. 

Então esta seria a irregularidade que levou ao julgamento por irregularidade, mas em virtude 

dela ter sido o objeto cumprido não há débito. Eu entendo que cabe aqui uma multa sanção, 

por estas irregularidades especificamente. No caso, eu acompanho o voto do Conselheiro 

Relator, mas incluo uma multa sanção de um mil reais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Bom, então eu posso alterar o meu relatório abraçando a 

sugestão do Conselheiro Odilon? Aditando ela? Eu apresentei o voto como relator já. 

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

Conselheiro André, Vossa Excelência apresentou o voto, mas ainda está em momento do seu 

voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 
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Conselheiro Cipriano, eu estou certo que colhi os votos da Conselheira Lourdes e de Vossa 

Excelência. Eu estou certo que fiz isso e chegou a vez do Conselheiro Odilon, Vossa Excelência 

concordou com o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Eu tenho certeza que eu não me apressei no meu momento, mas se assim o fiz eu peço 

perdão, e ouço os conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Mas eu estou seguro disso. É porque é tanta coisa ao mesmo tempo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O 

voto do Conselheiro André, que foi abraçado e inundado pelo Conselheiro André, modificando 

o voto antes de declarar o resultado final. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência pode modificar o seu voto. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Já foi feita uma 

emenda. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Houve uma emenda, não foi proclamado o resultado, então Vossa Excelência e a 

Conselheira Lourdes podem modificar o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Nós três estamos modificando o nosso voto: eu, Lourdes e 

Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Então Vossa Excelência modifica? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Porque entendemos que a sugestão trazida pelo Conselheiro 

Odilon melhora o acórdão que vai sair dessa decisão. É isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu pergunto à Conselheira 

Lourdes Lima se concorda com o aditivo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O relator já concordou, e eu concordo com o aditivo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Acompanho o voto modificado do relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Com o voto modificado do relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não é unanime porque eu vou divergir 

apenas porque para mim isso é uma inovação. No momento é para manter a coerência. Pode 

ser que em um julgamento futuro eu recue e vote diferente. Então eu vou votar pelas contas 

irregulares sem devolução, e a multa apenas pela intempestividade. Esse é o meu voto. Então 

por maioria, se Vossa Excelência não quiser modificar, então por maioria a decisão é a 
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seguinte: Contas irregulares sem devolução, e aplicação de duas multas, acrescentado uma 

multa de um mil reais, além da multa pela intempestividade. A presidência proclamou o 

resultado o voto do Relator foi o vencedor por maioria (5x1). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2012/50835-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na União dos Vereadores 

do Sul e Sudeste do Pará, responsável Denizete Alves da 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, com aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Ao ouvir 

o voto do relator, apenas para não ter dúvida com relação ao fato de que se a pessoa, essa 

entidade, a pessoa jurídica, também foi chamada aos autos no que tange à responsabilidade 

solidária, uma vez que houve uma omissão total no dever de prestar contas. Apenas isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhor Presidente, este caso é semelhante, alguns votaram aqui, o Conselheiro Odilon 

levantou essa questão, e é importante ressaltar que, para que eu possa dar o meu voto neste 

caso, se ele levanta esta preliminar, seria importante então que seja suspensa a votação para 

citação da entidade. Porque a indicação tanto do MP e da Secretaria é pela condenação, pela 

devolução. E aí se a gente vai querer incluir a parte, a instituição, aí tem que citar a parte. Eu 

posso dar meu voto aqui, mas o Conselheiro Odilon pode imediatamente levantar que seja 

citado o responsável. Então será suspenso. Posso dar o meu voto, mas antes de dar o voto não 

era melhor suspender e já convocar? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas somente se Vossa Excelência concordar com ele, com 

a tese dele, então tudo bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu concordo. Então eu vou dar meu voto e cada Conselheiro vota de 

acordo com a sua convicção. Esgotada a fase de discussão, a matéria foi colocada em votação. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Vou declarar 

o voto: julgo as contas irregulares de acordo com o artigo nº 158, inciso III, alínea “a”, do 
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Regimento, devendo o responsável à época devolver ao erário estadual a quantia de R$ 

24.500,00 devidamente atualizados, e aplico multa de R$ 2.450,00 pelo débito, e R$4.900,00 

pelo descumprimento de todos os prazos. Esse é meu voto, sendo que o Conselheiro Odilon 

levantou essa questão de também responsabilizar a entidade. Aqui a Senhora responsável é 

Denizete Alves da Silva. O Conselheiro Odilon levantou já em outras sessões que deve 

responsabilizar também a entidade. Eu acompanho a aprovação dos colegas, acho que ele tem 

razão nesse sentido, os dois devem ser responsabilizados. Se for de entendimento do tribunal 

que deve citar a entidade também, eu não me oponho, ao contrário, estou de acordo. 

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

Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Bom, como já me manifestei em sessões anteriores, nesses casos de tomada de 

contas, não se trata de uma prestação de contas. Ora, vejam bem, não houve nada, uma 

omissão total, tanto que foi realizada uma tomada de contas. O recurso vai para a conta da 

entidade, não existe prova nenhuma que o dinheiro saiu da conta dela, não tem nada nos autos. 

A responsabilidade aqui é solidária, no meu entendimento, da entidade enquanto pessoa 

jurídica, e o Tribunal de Contas constitucionalmente pode sim responsabilizar a pessoa 

jurídica, não há problema nenhum nisso, e solidariamente com a pessoa física, porque a 

pessoa se comprometeu, respondendo pela pessoa jurídica, emprestar essas contas. Então meu 

voto, Conselheiro Presidente, é no sentido de converter em diligência para que seja citada a 

entidade para responder solidariamente com a responsável. É o meu voto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Acompanho o voto do Conselheiro 

Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu confesso que vou acompanhar o Conselheiro Relator, a não ser que ele mude de 

ideia, para manter a coerência em tudo que já venho fazendo sobre isso. Eu já tenho discutido 

amplamente com a nossa assessoria o assunto. Mas eu continuo com a minha convicção de que 

o Conselheiro Relator agiu corretamente. As contas estão irregulares com devolução, e 

aplicação de multas, e responsabilizar uma pessoa, não responsabilizou a entidade. Então eu 

mantenho a minha posição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: O valor do convênio foi 35 mil reais, e o valor repassado foi R$ 
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24.500,00. O valor recebido, R$ 24.500,00, não houve prestação de contas. Somente isso 

porque tem um valor total, mas o valor que foi transferido foi menor. E todo valor que recebeu 

não prestou contas, não houve prestação de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu concordo, eu acho que Vossa Excelência, 

por exemplo, está na linha do que eu entendo. Mas eu também acho interessante o que suscitou 

o Conselheiro Odilon Teixeira, da responsabilidade solidária, no caso para pessoa jurídica. É 

um debate que vamos travar ainda aqui. É uma coisa muito recente para nós, mas eu também 

estou estudando o assunto, Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Presidente, eu não entendi direito o procedimento. É o 

seguinte: o Conselheiro Cipriano disse: “Olha, eu vou declarar meu voto, mas eu entendo que 

faz sentido a ponderação do Conselheiro Odilon.” O Conselheiro Odilon não tinha feito a 

ponderação dele ainda formalmente no seu voto. O voto que eu tinha para votar era o voto do 

Conselheiro Cipriano, eu e Conselheira Lourdes. Não era isso que nós tínhamos? Nós votamos 

com o Conselheiro Odilon. Você não concorda com a situação da pessoa jurídica solidária? 

Nós temos realmente então um conflito de leituras. Não! O que eu digo é que acho que faz todo 

sentido a citação da pessoa jurídica. Eu acho que se a pessoa jurídica se aproveita, ela também 

é responsável, não pode ficar só na mão do responsável, porque, como foi debatido no voto 

anterior ao anterior, o ordenador de despesa, levantado até pelo Conselheiro Luís Cunha, ele 

diz: “O ordenador de despesa comprou os equipamentos, mas ele tem que devolver sozinho, e 

ficou então com a associação os bens, então a associação se aproveitou.” É a mesma lógica 

essa. Compreendeu Conselheiro Luís Cunha? A Conselheira Lourdes não, ela tem outra visão, 

que é a visão que é justa, ela tem a leitura dela, mas a leitura que então Vossa Excelência 

fazia. Eu não estou dizendo que está errado ou que está certo. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu tenho a visão de que paga quem 

recebeu, o ordenador da despesa. Eu agora tenho esse entendimento, posso até mudar, por que 

eu estou sabendo que há um estudo aqui na casa sobre essa questão para que a gente possa ter 

um entendimento unânime. Por enquanto eu ainda tenho na minha visão de que o ordenador da 

despesa, aquele que recebeu, que foi e é o responsável pelo erário que recebeu, e que não deu 

a devida atenção no sentido de executar e prestar as contas, a ele será. Porém, diante do 

estudo que está sendo feito, e se nós tomarmos uma decisão. Por que cada caso, Conselheiro 
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André, é um caso. Aí nós vamos ver, porque para nós dividirmos a questão para nos 

solidarizarmos, nós temos que ver, foi só aquele que recebeu, o responsável? Talvez até nesse 

caso a gente perceba que não tem prestação de contas nenhuma. Não houve ato nenhum sequer 

do concedente com o relatório, se for o caso. Então não há prestação e contas, não há um 

relatório, aí pode ser um dos casos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: O Conselheiro Odilon me colocou: “Olha, como não houve prestação de contas, 

o dinheiro entrou na conta de associação.” Então a Associação é a responsável porque não 

houve prestação de contas. O sucessor eventual deveria acompanhar porque passou a ser 

responsabilidade também dele, já que ele não prestou contas, e ele deveria. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A Solidariedade? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Justamente. Ele 

deveria denunciar o antecessor por não tê-la prestado. Quer dizer, então a lógica. 

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

prestação de contas está oca, não tem nada. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Se não tem nada, então eu vou mudar, e cabe 

com certeza a responsabilidade solidária a todos aqueles que compartilham nesse momento. Aí 

cada um vem aos autos para prestar sua defesa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: O que eu entendi, Conselheiro Cipriano, é que pelo que 

Vossa Excelência colocou, o Conselheiro Luís deveria voltar a Vossa Excelência, e Vossa 

Excelência poder falar e recomeçar a contagem dos votos. O senhor compreendeu, Conselheiro 

Luís Cunha? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu quero fazer uma retificação no que eu acabei de dizer. A Cláudia me informa que 

tem um documento, a prestação de contas não está oca como eu disse. Tem um laudo 

conclusivo dizendo que o objeto foi realizado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A existência desse laudo complica, olha só, percebam 

conselheiros, complica a situação de quem concede. Porque a prestação de contas não tem 

nenhum documento que comprove que o dinheiro foi de fato utilizado naquele fim que foi 

destinado. Como alguém vai me dar um laudo que foi cumprido? Até que provem o contrário, 

esse laudo é uma fraude, e a pessoa assumiu a responsabilidade também solidária por ter 

preparado o laudo, Conselheira. Eu não levantei isso no meu voto porque já foi dado. Se eu 
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soubesse dessa situação, eu teria inclusive incluído a pessoa que forneceu laudo na 

solidariedade. Mas esse assunto só veio agora à baila. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Correto. Estou de acordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E isso, 

Conselheiro Cipriano, na lógica de controle. Lembra que o controle interno 

constitucionalmente também responde. Justamente, essa é a logica, ele funciona aqui quando 

dá o laudo. Como o controle interno funcionou de forma inadequada, assumindo 

responsabilidade solidária. Por isso que caberia também chamá-lo no polo passivo. Mas tudo 

bem, já passou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu, 

Conselheiro Luís, penso que o Conselheiro Cipriano deu toda deixa. O Conselheiro Luís 

Cunha tinha que, após ouvir o Conselheiro Odilon, voltar ao Conselheiro Relator, como eu me 

antecipei no passado e disse: “Olha, eu vou adotar.” Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu dei duas opções: suspende-se o processo e 

manda citar a parte; ou eu dou meu voto e aí vamos decidir com o plenário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano. 

É assim. Eu cheguei a proclamar o resultado por maioria. Cheguei a anunciar o resultado, nós 

concluímos a votação, contas irregulares com devolução. Votou Vossa Excelência, Conselheira 

Lourdes Lima, eu e o Conselheiro André. Apenas dois votos divergentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Permita o diálogo 

Presidente? Quando Vossa Excelência estava falando o número de votos: “Então a votação 

fica 4 a 2.” O Conselheiro André questionou o resultado: “Não Presidente, vamos entender.” 

Me parece que ele começou a falar. Então Vossa Excelência proclamou o resultado que não foi 

entendido pelo Conselheiro: “Eu não entendi assim, que seja assim a votação.” Então 

começou essa discussão. Foi isso que ocorreu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O plenário é soberano. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu sei, mas Vossa 

Excelência proclamou o resultado e o Conselheiro André questionou: “Presidente, não é esse o 

resultado.” Não disse isso, mas em outras palavras foi isso. “Presidente, eu acho que não foi 

assim, porque a lógica é essa, Conselheiro Cipriano falou isso, a Conselheira Lourdes falou 

isso, e tal, tal, tal.” Esclarecido tudo, como ficou a votação? Agora sim vamos decidir. Esse 
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que é o meu entendimento, mas eu me curvo à decisão de Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não. A decisão é do 

plenário, eu estou só conduzindo. Eles concluíram no meu entendimento. O Conselheiro André 

manifestou o desejo de modificar o voto dele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quando Vossa Excelência colocou o resultado 

4 a 2. “Então o resultado fica 4 a 2”. Então o Conselheiro André questionou: “Presidente, veja 

bem, tal, tal, tal.” Então o resultado foi levantado a um questionamento, não é duvidando de 

ninguém, não é isso, apenas o resultado não é bem esse, vamos conferir direito. Então foram 

conferir direito, a Conselheira Lourdes já mudou, o Conselheiro André explicou que deveria 

ter voltado à votação. Quer dizer, não é nada demais, é apenas a certificação, confirmação do 

resultado final. Só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: O plenário é soberano. No meu entendimento o processo foi concluído. A 

gente pode fazer a revisão, o plenário está acima do Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, Vossa 

Excelência tem razão quando declara o resultado final, não há como mudar, Vossa Excelência 

tem total razão. Eu entendo que o plenário é soberano para questões que não estejam no 

regimento, ou não estejam claras, ou na Lei Orgânica, fora isso o plenário ele é soberano, na 

minha modesta interpretação, porque não está claro na lei. O que está claro na lei o plenário 

não pode mudar a lei. Lei é lei. Quem faz a lei é a Assembleia, o Congresso, não é o plenário, 

enfim. Não houve a declaração final do resultado da votação porque quando Vossa Excelência 

declarou, houve um questionamento pelo Conselheiro André. E questionou o Conselheiro 

André, esclarece-se, bom, agora sim dá-se o resultado final. Então não há nada de dúvida, não 

há problema em regimento, não há absolutamente nada, houve um questionamento do 

resultado de votação. Veja bem, Presidente, só para concluir, imagine que eu ou Vossa 

Excelência, qualquer um que esteja na presidência, confira o voto equivocado: “Olha, foi 3 a 

3, ou 4 a 2.” Um Conselheiro levanta: “Presidente, não foi 3 a 3, foi 4 a 2.” “Não, já declarei 

o resultado.” Não pode ser assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente. Então houve um questionamento 

feito pelo Conselheiro, só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 
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Luís da Cunha Teixeira: Mas eu quero recorrer à soberania do plenário. Nós não anunciamos 

o próximo processo. Eu acho que o plenário, por maioria, pode rever essa decisão porque não 

foi anunciado o processo da pauta. O Conselheiro André deu a entender para mim que gostaria 

de modificar o voto dele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Gostaria de rever o voto do Conselheiro Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Que fosse modificado, ele não modificou até 

agora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E nem teve 

oportunidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: É assim, Presidente, veja bem, eu disse: “Presidente, existe essa dúvida com 

relação ao questionamento feito anteriormente.” Inclusive hoje antes de começar ele falou: 

“Eu prossigo com meu voto, ou suspende o processo para citar a parte? Então eu vou dar o 

meu voto e deixa o plenário se manifestar.” Nós manifestamos, chegou ao Odilon, ele levantou 

o questionamento, e como o Conselheiro André vai acompanhar o relator, ou vou mudar meu 

voto, ou vai ficar como está. Apenas prosseguir com o processo. Mas o plenário vai decidir. 

Então se voltar para mim, o voto permanece, então terá o entendimento. O entendimento é que 

deveria voltar, mas Vossa Excelência é que é o Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Se for desejo da maioria, volta para 

Vossa Excelência retificar ou ratificar o seu voto. Porque, assim, para mim é uma questão de 

entendimento, para mim continua sendo uma inovação. É um assunto que teríamos que firmar 

o entendimento da Corte, e eu vejo que ainda há muitas dúvidas nas pessoas. É uma coisa 

nova, nós nunca julgamos assim. E tem uma instrução processual. Então a gente vai inovar em 

um momento que estamos em dúvida. Eu não sei. Ou tira o processo da pauta para 

estudarmos? No meu caso até agora é uma convicção de que não tem que ter responsabilidade 

solidária como pessoa jurídica nesse caso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu agradeço Vossa Excelência, 

parabenizo pela condução muito bem. Eu levantei o questionamento que foi levantado em 

outras sessões e agora nesta também, preliminar do Conselheiro Odilon, e eu concordo, acho 

interessante, importante essa situação. Não houve prestação de contas, o laudo ou qualquer 

documento não representa esta prestação de contas. Então, na verdade, tanto o Controle 

Externo quanto Ministério Público se manifestaram nessa direção. Então eu acho que nós 
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devíamos acatar a sugestão do eminente Conselheiro Odilon para que esse assunto venha à 

pauta, e ouvir, não responsabilizar, ouvir a parte, até que se esclareçam todos os fatos. Veja 

bem que nós estamos aqui defendendo os interesses da sociedade, do contribuinte, do dinheiro 

público. Então é importante, como disse a Conselheira Lourdes Lima, todos que estão no 

processo envolvido sejam sim ouvidos, até por que amanhã se for responsabilizado ele esteja 

aqui para se defender. Eu concordo com o Conselheiro Odilon e acrescento no voto a sugestão 

dele de ouvir a parte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: No caso o processo baixaria em diligência? Ou a conta está irregular com 

devolução, responsabilizando solidariamente a pessoa jurídica? Eu quero entender. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Exato! O que acontece é o seguinte: a parte, Denizete Alves da Silva, foi citada, mas a União 

dos Vereadores Sul e Sudeste não. Então agora manda-se citar a União dos Vereadores, 

manda avisar novamente para a Doutora Denizete, e então procede. Aliás, ela não, só a 

associação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Então a gente não vai concluir esse julgamento hoje. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Podemos não concluir, mas 

temos aqui a presença do Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Esse é o entendimento da Corte? Quer que não 

conclua hoje para citar a pessoa jurídica? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Isso. Citar a pessoa jurídica. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então está bom. 

Conselheira Lourdes Lima, a senhora compreendeu a nova proposição do Conselheiro 

Cipriano? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Sim. A nova proposição do relator de que a pessoa jurídica seja citada 

solidariamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Todos estão acompanham o Relator, mas meu voto fica como voto divergente. Em 

seguida, a presidência proclamou o resultado, o voto do Relator foi o vencedor por maioria 

(5x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50853-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Centro de Ação Social e Cidadania de Eldorado, responsável Nascimento 

Bernardo Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 
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Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 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). Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, parece-me que é um caso semelhante ao 

anterior. É isso mesmo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: É. Pelo que eu entendi é isso. O Conselheiro Odilon pediu a palavra para 

discutir, Conselheiro Cipriano Sabino. A indagação dele é a seguinte: “Este processo é igual 

ao anterior?” Foi assim que ele entendeu. Continua em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não houve prestação 

de contas em face da ausência da prestação de contas. Ministério Público e Secretaria de 

Controle Externo se manifestaram desta forma. É muito semelhante. Valor de R$ 19.850,00, 

recebeu R$ 19.850,00. Esgotada a fase de discussão, a matéria foi colocada em votação.  Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É um caso 

semelhante, o mesmo questionamento Presidente. Suspende-se a votação e converte-se em 

diligência, ou eu declaro aqui meu voto, Vossa Excelência ouve o plenário, e aí retorna para a 

mesma situação que foi da forma anterior. Então o que eu posso sugerir a Vossa Excelência? 

Que seja citada a parte para comparecer ao processo e se manifestar logo, e pronto. 

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

a pessoa jurídica? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: É. O questionamento levantado pelo eminente Conselheiro Odilon, que eu acho 

pertinente, não só eu, Conselheira Lourdes, Conselheiro André e outros conselheiros, então eu 

acho que importante citar a parte para que ela se manifeste. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Todos acompanham o Relator, e eu me 

posiciono da mesma forma, apenas com essa divergência da citação à pessoa jurídica. Em 

seguida, a presidência proclamou o resultado, o voto do Relator foi o vencedor por maioria 

(5x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50871-3, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Paróquia São Francisco de Assis em Monte Alegre, responsável Michael 
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James Grawe, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. De imediato, 

Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias declarou-se suspeito na forma regimental. 

Antes do parecer ministerial, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz assim se manifestou-se: Bem, Senhor Presidente, o Ministério Público 

inicialmente chama a atenção para o objeto do convênio, que é o fornecimento de refeição aos 

presos. Alimentação. E o que salta aos olhos aqui é a convenente, que é uma paróquia. Então o 

Ministério Público tem batido nessa tecla porque já virou uma rotina da SUSIPE em convênios 

antigos firmar essa avença com paróquias. A gente sabe a função social que a paróquia tem, 

mas o objeto em si, o fornecimento de refeição é completamente alheio as atividades ordinárias 

de uma paróquia. Então isso transparece uma tentativa de fuga à obrigatoriedade de licitação. 

Feita essa ressalva e com as considerações já levantadas pelo Conselheiro Odilon nos 

processos pretéritos, onde o Ministério Público opinou pela responsabilidade solidária, o 

Ministério Público ratifica o parecer constante nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, e aplicação das multas 

regimentais, sugerindo ainda que as autoridades administrativas concedente sejam 

solidariamente em débito juntamente com a multa regimental, e, ainda, com determinação a 

SUSIPE (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). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Apenas para esclarecer o Doutor Felipe, assim, 

conhecimento da realidade do interior. A maioria das delegacias não tem estrutura nenhuma, 

se os parentes não levarem comida o preso vai morrer de fome. A delegacia não oferece isso. 

Foi então que algumas paróquias discutiram o problema na comunidade, a SUSIPE se 

manifestou no sentido de uma cooperação com a paróquia para fazer. Ninguém queria fazer. 

Se o preso não for da cidade, ele vai morrer de fome. Não é isso Conselheira Lourdes Lima? O 

parente tem que se virar para levar comida. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Exatamente! Meu pedido de manifestação era 

nesse sentido, como Vossa Excelência deixa bem claro. Eu sou do interior também, não só do 

interior, mas todos nós que convivemos por algum tempo com vários municípios do interior, 

somos conhecedores desse fato. Isso é fato, Doutor Felipe. E eu quero ratificar o que o 
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Presidente acabou de deixar claro neste plenário. As paróquias, inclusive, têm alguns 

sacerdotes que estão muito preocupados porque assumiram essa realidade para evitar essa 

situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Permita-me um aparte Excelência? Existe uma pastoral chamada Pastoral 

Carcerária, não é isso? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: E eles realmente se responsabilizam em ver a situação que não há 

outro motivo. Outros órgãos públicos até nem querem muitas vezes assumir essa 

responsabilidade, porque é muito difícil, e as paróquias se colocaram à disposição. Porém, a 

SUSIPE repassa esses recursos, e as paróquias se comprometem dentro das suas atividades 

sociais levar três alimentações: café da manhã, almoço e jantar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Do que eu tenho 

conhecimento, apenas para corroborar com entendimento, somente nas casas penitenciárias 

que o estado assume é que tem essa parte de alimentação, tem uma estrutura, uma cozinha 

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

Oliveira: Principalmente nos interiores mais distantes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas as delegacias, principalmente as 

pequenas não têm, e aí seja o que Deus quiser, Conselheiro Cipriano. É assim. E se o preso for 

do interior, ele vai morrer de fome. O que eles oferecem na delegacia é agua. Tem que ter a 

benevolência de um filho de Deus para levar um pão, alguma coisa. Esgotada a fase da 

discussão, a matéria foi colocada em votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, trata-se de um caso 

semelhante aos anteriores, a entidade não foi citada, e a preocupação dos conselheiros, na 

minha modesta avaliação pertinente, de que, como não houve prestação de contas, seja citada 

a parte responsável também, solidariamente, e é o mesmo entendimento dito pelo nosso 

eminente representante do Ministério Público, que entende também solidariamente que ela tem 

que comparecer. Se eu dou o voto, ou a mesma coisa, ou já para fazer direto a citação? Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o 

Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Existe 

aqui neste caso concreto, Excelências, uma peculiaridade levantada pelo Doutor Felipe Rosa 

Cruz. A paróquia não tem condições técnicas de desenvolver esse trabalho, portanto, o 
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concedente jamais poderia ter passado esse recurso a ela. E a partir do momento que não há 

uma prestação de contas, não há contas prestadas, o concedente também é responsável por 

esse recurso passado a alguém que não tinha técnica para providenciar o objeto. Então eu faço 

um adendo aqui, eu concordo com o Conselheiro Relator. O adendo que faço é que seja 

incluída também a autoridade concedente da SUSIPE. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheira Lourdes Lima já concordou e o 

Conselheiro André. Conselheiro Odilon acrescentou. Acontece que existe essa preocupação 

quando foge à composição, ou o objetivo daquela empresa ou daquela associação. A 

associação foi constituída lá no seu estatuto para cuidar de pacientes com câncer, e de repente 

ela passa a construir escola, aí sim estaria na minha modesta interpretação fugindo. Vou 

contratar o Governo do Estado, repasso o recurso para esta associação para combater o 

câncer e essa associação está construindo escola, tudo bem, eu concordo que ela está fora 

totalmente dos seus objetivos, que ela não tem isso no seu regulamento, mas, na igreja existe 

uma pastoral. No interior as coisas são difíceis, às vezes só tem um comércio, às vezes tem 10 

comércios, mas só um está legalizado, tem essas peculiaridades regionais. Então eu acho que, 

analisando mais profundamente, neste caso a paróquia teria sim condições porque ela tem a 

pastoral, ela reúne, já faz o trabalho da igreja no sistema carcerário, nas prisões e tudo mais, e 

acho que acaba unindo, para o estado é melhor, o útil ao agradável, no sentido de conseguir 

esse objetivo. Eu quero dizer que mantenho o meu voto nesse sentido porque acho que chamar 

a parte para se explicar. Mas incluir já a superintendência que pode não ter tido opção, e acho 

que não teve mesmo, eu já não concordo, eu acho que nós temos que observar essa questão. 

Existe no interior do estado uma peculiaridade totalmente diferente na capital, isso em todo o 

Brasil, no estado do Pará ainda posso dizer que são maiores as dificuldades. Nós temos aqui 

municípios que se levam quase três dias de barco para chegar. Enfim, tem toda uma situação 

que eu acredito que já avançamos quando a gente manda citar a parte, aí já incluir o sistema 

penal, eu acho que não, Presidente. Eu mantenho o voto na sugestão de citar a parte 

responsável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Perfeito! Conselheiro Julival Rocha. Acompanha o relator. Então vamos fazer assim: 

o Conselheiro André se declarou impedido, a decisão novamente vai ser por maioria. Eu vou 

manter a minha linha de raciocínio, sou contra a citação da pessoa jurídica, e é um comentário 
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que eu tenho a fazer neste caso. É lamentar que esta paróquia não tenha prestado contas, 

lamentar, porque a gente conhece o trabalho que essas paróquias fazem, e é um trabalho 

voluntário, eles não ganham nada por isso. É uma pena, lamentar só por isso. Mas é uma coisa 

que temos que refletir porque o estado na verdade deveria assumir essa responsabilidade, 

Conselheiro Cipriano, agora imaginemos o estado criar uma estrutura em cada delegacia do 

interior do Pará? No Marajó principalmente? E se esse preso tiver assim, como Vossa 

Excelência disse, e passar três dias de barco para chegar à delegacia, como a família desse 

preso vai levar comida, é aí que entra paróquia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Pois é, isso que queria falar concordando com 

Vossa Excelência. A paróquia neste caso é representante do estado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não! Ela não é 

representante do estado, é da sociedade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ela recebeu recurso e vai fazer o papel que estado deveria 

fazer. Nesse caso ela é. Então, assim, muitas vezes essas associações, paróquia, esse é meu 

entendimento, modesto, como Vossa Excelência teve cinco mandatos, andou neste estado 

inteiro, Conselheiro André, Conselheira Lourdes, o próprio Conselheiro Nelson também, o 

estado muitas vezes não está presente em determinadas situações, como neste caso, e então ele 

repassa a responsabilidade dele para esta pessoa, para esta associação, para esta entidade. 

Então, neste momento, ela é representante do estado. Concordando até com o Ministério 

Público que, na hora que ela recebe esses recursos, ela teria que fazer todos os procedimentos 

que o estado faz, que o poder público, órgão público faz, porque naquela hora ela está 

representando o estado. Então ela não pode fazer grandes compras sem licitação, enfim, tem 

todo um regulamento que ela teria que cumprir. Eu acho que realmente o estado tem esse 

papel, mas nessa hora ele passou a responsabilidade para uma entidade e, neste caso, essa 

entidade é a paroquia que está fazendo o papel do estado com dinheiro público. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu só 

queria fazer uma indagação ao Conselheiro Odilon, porque, seguindo o que aconteceu com os 

outros processos, até teve uma divergência do meu voto para citar a pessoa jurídica, mas 

Vossa Excelência acrescentou um pouco mais em seu voto, mantém então? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, de fato o estado não 
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tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo, em todos os momentos. E a 

legislação permite que ele se utilize das entidades ditas não governamentais, para que tenham 

nos seus fins estatutários essa orientação. Por outro lado, o estado antes de enviar o dinheiro a 

essas entidades, ele tem obrigatoriedade de verificar se aquela pessoa que vai receber, vai 

fazer as vezes dele, tem capacidade técnica para tal. Como houve uma tomada de contas, não 

há nada nos autos, a mim, a meu sentir, ela não tem capacidade, nesse aspecto, neste caso 

concreto, no meu entender, o superintendente da SUSIPE tem que ser arrolado. Eu continuo 

mantendo o meu posicionamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então ficou claro, a Secretaria tem que pontuar esse voto 

do Conselheiro Odilon Teixeira. A presidência proclamou então o resultado, o voto do Relator 

foi o vencedor por maioria (4x1) no sentido de citar a pessoa jurídica, sendo que no voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, foi acrescida a citação do 

concedente, o que não foi acolhido pelo Plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51139-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 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 indeferimento do registro, com determinação ao DETRAN, recomendações ao Pleno TCE 

e determinações à SEAD, SECEX e AGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir o registro, aplicando ao subscritor dos contratos a multa de R$766,00 (setecentos e 

sessenta e três reais) pela remessa intempestiva dos contratos para registro neste tribunal, 

devendo, ainda, serem encaminhadas determinações à SEAD. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2013/53458-0, 2014/50171-4, 2013/53629-1, 2014/50121-5, 

2014/50128-1 e 2014/50349-1, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

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 
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jurídico foi pelo deferimento dos registros, com determinações ao DETRAN (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51766-7, que 

trata do Ato de Pensão em favor de Maria do Socorro Pinheiro e 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 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 2008/52253-8, que trata do 

Relatório de Monitoramento de Auditoria na Área de Educação, 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 pela acompanhar integralmente os termos do aludido relatório, devendo 

os autos prosseguir nos seus ulteriores de direito (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhor Presidente, hoje a gente está acompanhando esta questão da educação do estado e outras 

secretarias, e eu queria apenas consultar Vossa Excelência, Presidente, para que possamos dar 

continuidade no projeto, no processo do tribunal. Acho que começou esse trabalho com Vossa 

Excelência, não foi isso? E foi redistribuído à Conselheira Lourdes, e eu hoje estou responsável. 

Então seria importante também a gente receber esse processo, ou uma cópia já julgada, ou antes 

de julgar, talvez, para que a gente possa fazer esse acompanhamento de monitoramento dos 

índices, dos dados, no sentido de evoluir com o processo da educação e observar os indicadores. 

Então, o meu questionamento preliminar é se caberia a gente dar uma olhada nesse processo para 

a assessoria, no sentido de dar continuidade nesse processo como um todo. Pode ser como pedido 

de vistas, mas não quero fazer nenhum tipo de ponderação diferente disso. Ou podemos depois que 

votação encaminhar não só para Secretaria, mas para o relator responsável da pasta, com o 

objetivo de dar continuidade ao processo. Porque, assim, o principal objetivo da relatoria ser do 
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conselheiro por dois anos, depois passar para outro. É a gente tentar acompanhar os indicadores e 

ver até que ponto está sendo cumprido e evoluído. Eu acho que é esse o principal objetivo dessa 

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

Esse processo trata de uma auditoria operacional piloto, e o objetivo era capacitação e habilitação 

de professores leigos. À época fomos nós indicados pelo plenário para tratar sobre esta questão, 

Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Só um aparte. Esse processo de 2008, Conselheiro Cipriano Sabino, é antigo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Àquela 

época nós começamos a tratar, inclusive no relatório, Vossa Excelência pode receber. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheira Lourdes, o Conselheiro Cipriano já entendeu isso, mas é importante uma cópia para 

que ele possa acompanhar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: A gente pode encaminhar para Vossa Excelência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Eu gostaria até de 

considerar em parte, Conselheiro Cipriano, como Vossa Excelência atualmente está com essa parte 

da educação, eu acho pertinente o seu pedido de que esse processo possa em parte, ou todo, seja 

encaminhado a Vossa Excelência sem problema nenhum. A todos os Conselheiros se assim o 

desejarem, porque inclusive tem o Ministério Público, nós fizemos o resumo. Porém, a comissão 

que participou da auditoria, do monitoramento, tem o relato de todo o sistema de ensino atual, 

Conselheiro André, eu apenas resumi, tanto o relatório quanto o nosso voto, mas como Vossa 

Excelência é o responsável, será importante. Eu até solicito que Vossa Excelência, Senhor 

Presidente, encaminhe ao Conselheiro Cipriano, que é o responsável pela questão da relatoria da 

Secretaria de Educação. Será importante, pertinente, e se assim alguns conselheiros permitirem, 

desejarem, será importante para que conheçam, porque essa foi a primeira, ou seja, a auditoria 

operacional piloto, aqui nesta Corte de Contas. E já passou algum tempo, mas a gente já observou 

que nós estamos pedindo o arquivamento porque já até perdeu o objeto. A gente observou que a 

própria SEDUC, o Governo Federal, já vem proporcionando, promovendo, porque no sistema de 

ensino já há essa exigência das últimas leis, sejam federais, seja a própria estadual, no sentido de 

não permitir mais que professores leigos, como eram chamados antigamente, se mantenham como 

professores. Aqui já há uma exigência do sistema educacional brasileiro. Então isso já perdeu o 

objeto a época, mas é importante que Vossa Excelência realmente mantenha, ou tenha esse 
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relatório, e os conselheiros que assim o desejarem. Após as devidas manifestações, Sua Excelência 

proferiu seu voto para aprovar o relatório com as determinações nele contidas, com o encerramento 

e arquivamento dos autos, remetendo cópias do relatório à SEDUC e aos conselheiros. 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 apresentou o item da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Considerando o artigo nº 19, inciso I, 

do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o artigo 2º da Resolução nº 

18.691, de 19/03/2015, bem como a convocação formalizada através da portaria nº 30.182, de 

17/09/2015, submeto à deliberação do plenário a indicação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha para ocupar a Coordenadoria de Assistência Social do nosso 

tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.751, desta data. Prosseguindo com a palavra, a Presidência 

assim se manifestou: Conforme material distribuído aos senhores conselheiros na sessão ordinária 

do dia 13/10, não sendo objeto de qualquer emenda, submeto a este colegiado proposta de 

resolução encaminhada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, que diz respeito à modificação na 

resolução que regulamenta a concessão do adicional de qualificação aos Servidores ativos 

ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria 

que Vossa Excelência suspendesse por um minuto porque eu quero ir falar com Vossa Excelência 

sobre essa questão. É possível? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: É possível. Bem, então eu vou retirar da pauta o Item dois e número três, 

ainda há dúvidas nos conselheiros, então retiro da pauta. Eu peço à secretaria, já é uma matéria 

boa, não há polêmica, para distribuir a cada Conselheiro e ao Ministério Público um exemplar da 

cartilha do planejamento estratégico realizado com muita dedicação pela nossa equipe do 

planejamento. Eu peço que fiquem de pé as nossas assessoras. Secretária Lilian, vocês merecem o 

reconhecimento, nossos aplausos por terem conduzido um belíssimo trabalho com a participação 

dos nossos servidores da Casa. Importante destacar isso principalmente para o Conselheiro André 
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Dias, para a Conselheira Lourdes Lima e para o Conselheiro Odilon Teixeira. Este planejamento 

vai alcançar todos vocês na presidência desta Casa, por isso é muito importante. Eu creio que 

fizemos um belo trabalho, para que todo mundo possa examinar, os senhores conselheiros, que vai 

ser o nosso norte, nosso guia que vai ser daqui para frente. E parabenizar a equipe pelo trabalho, 

pela capa, pelo conteúdo, extensivo a todas da equipe. E a Doutora Lilian informa que a cartilha 

está disponível no site do Tribunal. Eu também quero agradecer a todas as pessoas que 

colaboraram e ao pessoal da comunicação. Foi o Cleverson quem fez a arte, muito obrigado e 

parabéns. E novamente à equipe os nossos agradecimentos. Foi um trabalho técnico muito bem 

feito. Senhores, o outro assunto era da Lei Orgânica, mas, como há dúvida, não entrará na pauta 

de hoje. Nesse momento eu apenas ratifico o convite na próxima semana para a “Sexta da 

integração”, que terá aqui o General Oswaldo Ferreira, que vai receber a medalha Serzedelo 

Correia e depois proferir uma palestra. E, na terça-feira, eu informo com mais detalhes a 

programação, que deve ter uma sessão no plenário para entregar a medalha, sessão rápida, e, em 

seguida, ele vai proferir a palestra no auditório. Outra notícia importante é que na próxima terça-

feira a sessão vai ser rápida por que às 11horas da manhã a nova Conselheira desse Tribunal, 

Doutora Rosa Egídia Crispino, que vai preencher a vaga representando o Ministério Público, será 

sabatinada na Assembleia Legislativa. E eu quero aqui fazer um convite a todos os conselheiros, 

extensivo ao MPC, que desejarem participar da sessão da Assembleia Legislativa, que vai fazer a 

arguição de sua Excelência Doutora Rosa Egídia, indicada pelo Governador, candidata a vaga de 

Conselheira da nossa Instituição. A arguição está prevista às 11 horas na Assembleia Legislativa. 

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

parabenizar a equipe pelo planejamento. Não só pelo produto que está apresentando hoje aqui, 

mas esse produto já serviu, Conselheiro Presidente, a outros tribunais no sentido desta 

metodologia, a forma como foi construído aqui na nossa Corte de Contas, e eu gostaria de deixar 

meus parabéns em nome da Doutora Lilian, que é a Secretária de Planejamento, mas todo 

extensivo a equipe de planejamento, extensiva a toda gestão de Vossa Excelência, meus votos de 

parabéns. Não só a arte, o documento em si, mas saber que foi um gesto compartilhado com toda 

nossa Instituição, mas também com o Ministério Público de Contas. Parabéns! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Concordo com Vossa Excelência, 

Conselheira Lourdes. Eu, Doutora Lilian, queria que Vossa Excelência recebesse em nome de toda 

a equipe a minha gratidão pessoal pelo empenho. A visão que é posta de longo prazo é como devem 
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ser feitas as coisas públicas, que não devem ser feita sempre apagando o incêndio, sempre de 

forma conjuntural. O Setor Público tem que ser estruturado, tem que ter decisões estruturais, que 

eventualmente receba aditivos, supressões conforme a conjuntura, mas temos que ter um destino. 

Este plano estratégico, Conselheiro Luís Cunha, que Vossa Excelência com muita propriedade o 

abraçou completamente, por isso que parte do sucesso do empenho das nossas técnicas, ele é 

definidor do que é o Tribunal nos próximos anos, e o nosso engajamento, participação, empenho 

para que ele se realize e será o sucesso do nosso trabalho. Então vou tirar um pouco dos parabéns 

à equipe e dividir também com o Presidente, porque se não fosse o apoio integral que ele deu para 

que a equipe produzisse ao longo desse tempo este termo final que nos apresenta, também não 

seria possível. Parabéns, Conselheiro Luís Cunha. Parabéns a equipe liderada pela Doutora 

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

Muito bem! Muito obrigado Conselheiro André, e eu fico feliz em saber que a nossa Instituição foi 

capaz de fazer um trabalho tão bem feito. Conversava há pouco aqui com o Doutor Felipe, e ele 

perguntou: “Esse trabalho foi todo feito aqui?” Eu disse: “Foi feito aqui pelos nossos servidores, 

que estão ali.” Inclusive o autor desta arte está aqui. Fique de pé Cleverson. Ele não é do 

planejamento, mas é quem faz esses desenhos, estas artes. Mas é um trabalho tecnicamente que 

considero perfeito, mas eu acho que o ponto maior desse planejamento, por isso que quero muito 

agradecer, Conselheiro André, foi a participação dos nossos servidores. A gente ouviu os 

servidores. Eu acho que esse diálogo foi muito importante porque dá legitimidade. Mas tem outro 

ponto, nós também ouvimos a população do Pará, teve uma manifestação externa. Teve um 

momento em que a gente ouviu as pessoas que participaram daquele Fórum, emitiram a sua 

opinião. Então eu acho que esse planejamento tem bastante legitimidade. E daqui para frente cada 

Presidente, Vossa Excelência, daqui um ano e dois meses, depois a Conselheira Lourdes Lima, 

depois Odilon, vai até a metade da administração dele. Já para a gestão depois, Conselheiro 

Cipriano, o trabalho da futura Conselheira, a gente obedecendo com isso o rodízio que nós 

pactuamos, terá um novo planejamento. Mas pelo menos durante seis anos a gente já tem um rumo 

definido que vamos seguir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu quero também cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência, muita alegria, 

isso é um projeto que poucos podem não prestar atenção, mas ele é extremamente importante para 

qualquer Instituição, principalmente para o Tribunal de Contas, e Vossa Excelência sabiamente 

vem conduzindo a sua equipe nessa direção, e eu quero cumprimentar, parabenizar Vossa 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1830

Excelência e toda a sua equipe, toda equipe técnica do Tribunal e destacar o empenho da Doutora 

Lílian, da Doutora Isabela Tupinambá, Doutora Carla Benson, Doutora Karen Barreto Monteiro 

Barbosa, Doutora Vera Braga e da Doutora Lavigna de Paula. Destacando também o trabalho do 

Doutor Clóvis, que fez a revisão do texto, e do Cleverson Queiroz, que fez o projeto gráfico. 

Cleverson é um artista. De vez em quando ele faz arte, brincadeira, mas ele é um excelente 

servidor, tanto o Clóvis como o Doutor Cleverson. Então toda a equipe do grupo de trabalho, 

porque são muitos, e Vossa Excelência os liderou muito bem. Eu destaco essas pessoas que eu 

nominei, todas elas, parabenizando Vossa Excelência dizendo que fico satisfeito, como Conselheiro 

membro desta Corte, de ver um projeto tão importante liderado por Vossa Excelência, que hoje 

está sendo complementado e dando continuidade. Esperamos, obviamente, que os próximos 

Presidentes deem continuidade a esse trabalho, que não é do Conselheiro A ou B, é da nossa 

Instituição, é do nosso órgão. Então é muito importante toda a equipe técnica. Parabéns a todos e a 

Vossa Excelência por liderar esse processo nesta ocasião. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu compartilho essa alegria que hoje manifestamos 

aqui no plenário em receber esse documento. E eu percebo que a gente, Conselheiro Cipriano, a 

nossa visão, se Vossa Excelência perceber, era ser reconhecido pela sociedade, e no nosso 

planejamento estratégico, a começar do próximo exercício, será ser uma Instituição de referência. 

Isso demonstra, Conselheiro Cipriano, que a evolução institucional desta Casa, que começou 

acredito na gestão, porque esse trabalho de planejamento estratégico, não sei se Vossa Excelência 

foi a primeira Conselheira Lourdes, começou com Fernando Coutinho Jorge, porque eu não tive o 

prazer de conhecê-lo, é um trabalho extremamente importante. Nós estamos abrindo, digamos 

assim, as portas da sociedade e deixando que eles venham, e ouvindo os seus anseios. Isso é 

importante por que a gente qualifica o nosso trabalho. A gente pode dar um trabalho melhor à 

sociedade no que tange a nossa missão e a nossa visão. Então parabenizo as gestões anteriores 

pelo reconhecimento. Precisamos ser mais bem conhecido? Com certeza. Mas reconhecido a gente 

já foi. Agora a gente precisa é referência de fato. Então, na pessoa da Secretária Lilian, eu 

parabenizo todas as pessoas que participaram desse processo, e parabenizo Vossa Excelência 

também. E apenas para lembrar que o planejamento estratégico é um dos componentes da 

governança. Sem planejamento estratégico não há governança. Você pode ter certa 

governabilidade, e não ter governança nenhuma, mas, não vai ter governança alguma sem planejar 

estrategicamente. Então eu parabenizo a todos por essa feliz publicação deste documento. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito 

bem! Muito obrigado Conselheiro Odilon pelas suas palavras. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Senhor Presidente, também quero parabenizar 

porque aqueles que seguem o planejamento são semelhantes a um navio bem equipado, que vai 

com precisão ao rumo certo. Enquanto aqueles que deixam de fazer um planejamento, ou de segui-

lo, será semelhante à própria vida, ou seja, sujeito a intemperes, a óbice, aos imprevistos, e, com 

certeza, não vai atingir com precisão aquilo que sonhamos. Então, parafraseando o pensamento de 

que “Navegar é preciso, viver não é preciso”, eu digo que planejar é preciso, viver não é preciso. 

Parabéns a todos e que Deus vos abençoe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu quero muito agradecer as palavras, e quero 

fazer para encerrar esta parte desta sessão, vou pedir aos conselheiros que me apoiem, quero 

propor que se faça um registro na ficha funcional desses servidores porque é um trabalho da 

Instituição, foi demorado, feito com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, e é 

importante a gente também, nesse momento, reconhecer o esforço, o trabalho dos nossos 

servidores. Então eu quero pedir à Secretária Lilian Rose Bitar Bendahan, Isabela Tupinambá, 

Carla Lessa Benson, Karen Tamires Barreto Monteiro Barbosa, Vera Maria de Braga, Lavigna de 

Paula Alves Brito, que é estagiária. Quero seja também extensivo ao Clóvis Luz de Carmo Serrano, 

pela revisão do texto, e o Cleverson Queiroz que fez o projeto gráfico e editoração. Mas também 

que se inclua o grupo de trabalho que são vários nomes que não vou citar aqui. Então a proposta 

está em discussão. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a 

proposição sendo a matéria consubstanciada no Memorando nº 135/2015-Seger. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia Presidente! Bom 

dia Ministério Público, conselheiros, todos presentes, todos que nos ouvem. Presidente, apenas 

deixar registrado a minha satisfação em receber esse material, e perceber que o planejamento foi 

feito, o que demonstra a preocupação deste Tribunal em realmente criar um projeto de instituição, 

de fortalecimento e de caminhar desta instituição, o que é muito importante. Não se trata apenas de 

um planejamento de gestão, e sim um planejamento de uma instituição. E é justamente como um 

resultado desse trabalho que foi desempenhado pela Doutora Lilian e por todos os outros 

Secretários e Servidores que participaram desse processo que a gente está trabalhando na Escola 

de Contas, com o plano de Educação Coorporativa, como uma forma de concretizar uma das ações 

e um dos objetivos propostos aqui no planejamento estratégico até 2021. Então quero parabenizar 
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toda equipe que teve realmente um trabalho minucioso, e pormenorizado, daquilo que a gente 

precisa mudar e das ações que a gente precisa implementar em prol dessa mudança e dizer que a 

gente também na Escola de Contas, Conselheiro Nelson não está aqui, mas eu acho que ele, se aqui 

estivesse, teria preocupação em dizer isso. Estamos buscando nos alinhar a esta atuação e esse 

planejamento dentro deste projeto de instituição, e parabenizar Vossa Excelência por toda 

iniciativa nesse trabalho. Parabéns! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Muito satisfeito eu estou com a sessão de hoje, uma 

sessão que a gente teve um debate muito bom, muito saudável para a nossa instituição e 

concluímos com chave de ouro, entregando um “produto”, a gente chama produto, esse trabalho 

do planejamento estratégico, feito pelos nossos servidores, e isso nos dá orgulho, isso que é 

importante. E eu convido os servidores depois a vir aqui para a gente fazer um registro apenas 

para ficar nos anais da Casa com uma fotografia. 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 trinta e sete minutos (11h37min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

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

 
Belém, 19 de novembro de 2015. 
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