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ATA Nº 5.356 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de dezembro 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira, Julival 

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

Procurador 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 Conselheiro André Teixeira Dias por força maior. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e seis (26) 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 

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

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

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

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Impedido 

na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, em ato contínuo, Sua 

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

sessão a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes lima de Oliveira, conforme 

prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar o processo em pauta de 

minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos 
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iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o 

Processo nº 2010/51229-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, 

responsável Dilza Maria Pantoja Correa, 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 e responsabilização solidária das senhoras Dilza Maria Pantoja Correa e 

Norma de Nazaré Ferreira da Cruz; e recomendação 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 irregulares, ficando à senhora Dilza Maria Pantoja Correa em débito para com o erário 

estadual na importância de R$56.326,32 (cincoenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e 

trinta e dois centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo 

débito apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela intempestividade das 

contas e recomendação à SEDUC. 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 2011/51479-7, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Colares, responsável Ivanito Monteiro Gonçalves, 

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 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, sem devolução de valores, e aplicar ao seu responsável as multas 

nos valores de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela irregularidade sem débito e 
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R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva da documentação a este 

Tribunal, e à Senhora Maria do Socorro da Costa Coelho, responsável pelo encaminhamento do 

Laudo de Fiscalização, Acompanhamento e Conclusão do Convênio, aplicar a multa no valor 

de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não adoção desta providência, 

descumprindo, assim a 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. Neste momento, Sua Excelência Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência à Sua Excelência o Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio e determinou ao secretário o prosseguimento da 

pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2011/51809-5, que cuida do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 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 deferimento dos registros, com exceção dos contratos dos 

servidores Dinílcia Pacheco Nunes, Everaldo Raimundo Lopes Júnior e Rita de Cássia da Luz 

Santos dos Santos, com determinações do Pleno do TCE à SEDUC, SEAD, SECEX, AGE e 

aplicação da multa regimental ao senhor Carlos Alberto da Silva Leão (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, com exceção dos contratos dos servidores Dinílcia Pacheco Nunes, 

Everaldo Raimundo Lopes Júnior e Rita de Cássia da Luz Santos dos Santos, com 

determinações para juntada ao processo de prestação de contas anuais da SEDUC, exercício 

2009, tendo em vista os indeferimentos e a constatação da prorrogação indevida. 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 2008/50295-0, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado de Obras Públicas, exercício financeiro de 2007, responsável Francisco das 

Chagas Silva Melo Filho, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 
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que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51502-8, que versa sobre a 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 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51885-3, 

que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Transportes, exercício financeiro de 

2008, responsável Waldir Ganzer, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50100-9, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Oriximiná, responsável Argemiro José Wanderley 

Picanço Diniz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, sem prejuízo das multas regimentais, face às irregularidades expostas 

pela 3ª CCG, e, ainda, aplicar multa regimental à senhora Antônia do Socorro Pena da Gama 

(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 Argemiro José 

Wanderley Picanço Diniz a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

remessa extemporânea das contas, e, ainda, aplicar à senhora Antonia do Socorro Pena da 

Gama a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo não atendimento 

de diligência e também pela falta do Laudo de Acompanhamento e Execução do objeto do 

Convênio. 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 o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50824-5, 

que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Fundo Estadual de Meio Ambiente, exercício financeiro de 

2009, responsáveis Walmir Gabriel Ortega e Aníbal Pessoa Picanço, 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 regularidade das contas com ressalva, com aplicação 

das multas regimentais e determinação ao FEMA (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, com remessa das recomendações formuladas. 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 2011/51439-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Colares, responsável Ivanito Monteiro 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais 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 Ivanito Monteiro Gonçalves em débito para com o erário estadual na importância de 

R$237.313,00 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e treze reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas e 

R$1.916,74 (um mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), pelo dano ao 

erário. 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 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1892

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50156-0, que trata da Prestação de 

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

Conselho Nacional das Populações Extrativistas, responsável Atanagildo de Deus Matos, 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 irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais cabíveis e responsabilização 

solidária do senhor Atanagildo de Deus Matos e do Conselho Nacional das Populações 

Extrativistas (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, com devolução da 

importância de R$ 109.979,87 (cento e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos), aplicando ao responsável as multas de R$ 767,00 (setecentos e sessenta e sete 

reais) pelo débito apontado e R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pela 

intempestividade na remessa das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

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

2013/50162-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Conselho Nacional das Populações Extrativistas, 

responsável Atanagildo de Deus Matos, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo 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, com devolução da 

importância de R$ 92.260,55 (noventa e dois mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e cinco 

centavos), aplicando ao responsável as multas de R$ 767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) 
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pelo débito apontado e R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pela intempestividade na 

remessa 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 2006/51817-6, que cuida 

da Tomada de Contas instaurada na Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará-

Hospital D. Luiz I, responsável Manoel Bragança Nobre, cujo relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela regularidade das contas, dispensando seu responsável da aplicação da multa 

regimental em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas e, ainda, aplicar multa regimental 

ao senhor Otávio Melo Júnior (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, Senhor Manoel Bragança Nobre 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 e demais conselheiros. Realmente eu estava no exercício 

da presidência na época. Era uma junta governativa, nós éramos cinco e entre nós elegemos 

um presidente, Luiz Mendes Ribeiro Dias, ele se encontrava ausente de Belém. Isso foi um 

convênio feito pelo Doutor Luiz Otávio Campos. Um aparelho bariático foi entregue ao Doutor 

Ivan Neiva. Eu estava na presidência em exercício e assinei realmente esse convênio. Eu só 

queria pedir desculpas, a multa será paga, eu já pedi desculpas ao Conselheiro Nelson Chaves. 

Realmente os trâmites lá dentro da nossa casa beneficente passaram por uma séria de 

dificuldades na altura. Nós tivemos a quebra do plano CODEB. Então a Beneficente passou 

por uma dificuldade muito grande, e esse convênio foi muito bem vindo, de muita utilidade 

para aquela casa e continua sendo muito útil. Então nós diretores não temos realmente, no 

caso, somos voluntários, então por motivo da desorganização que estava. Hoje a Beneficente 

está graças a Deus superando tudo isso depois dessa intervenção da junta governativa. Eu 

peço desculpas por não ter comparecido ao chamamento que, através da amiga, Doutora 

Iracema Braga do MPC, eu recebi esse telefonema surpresa, informando que não compareci 

ao chamado. Eu queria pedir desculpas, jamais deixaria de comparecer a um chamado do 

Tribunal de Contas do Estado. Então eu queria pedir desculpas, especialmente ao Doutor 

Nelson Chaves e aos presidentes, e aos demais conselheiros, que será paga a multa realmente. 
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E eu queria deixar gravado que esta desculpa não foi por rebeldia, mas sim por que 

exatamente não fui comunicado por falha da nossa entidade Beneficente Portuguesa. Mas hoje 

ela já está bem melhor. Obrigado Excelência. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares, aplicar ao senhor Manoel Bragança Nobre a multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pela tomada de contas, e, ainda, aplicar de forma solidária 

aos senhores Fernando Agostinho Cruz Dourado e Otávio Sampaio Melo Júnior a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo descumprimento da Resolução 

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 2007/52249-6, que versa sobre a Tomada 

de Contas instaurada na Associação dos Moradores do Bairro Bom Jesus, responsável Cosmo 

Clementino de Luna, 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 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado (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 Cosmo Clementino de Luna a multa no 

valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pela remessa intempestiva. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2007/53402-1, que cuida da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia, responsável Manoel Soares da Costa, 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 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 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1895

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 Manoel Soares da Costa em débito 

para com o erário estadual na importância de R$150.000,00 (cento e cincoenta mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo débito e 

R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo descumprimento de prazo e, ainda, aplicar ao senhor 

Waldir Ganzer a multa no valor de R$720,00 (setecentos e vinte 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 2007/53921-8, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Novo Progresso, responsável 

Juscelino Alves Rodrigues, 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 conveniado, sem prejuízo das multas 

regimentais cabíveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando solidariamente em 

débito ao erário estadual da importância de R$6.000,00 (seis mil reais) os senhores Juscelino 

Alves Rodrigues e Nilo Alves de Almeida, e aplicar a cada um dos gestores as multas nos 

valores de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento 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 2008/53210-1, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da 

Escola Estadual de Ensino Médio Professora Ducilla Almeida do Nascimento, responsáveis 

Luiz Carlos da Silva e Valdir Gomes das Mercês, 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 
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entendimento jurídico foi pela regularidade das contas do senhor Luiz Carlos da Silva e 

irregularidade das contas, com devolução e aplicação da multa regimental ao senhor Valdir 

Gomes das Mercês (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 regulares as contas de responsabilidade do Sr. Luiz 

Carlos da Silva e irregulares as contas de responsabilidade do senhor Valdir Gomes das Mercês, 

com devolução da importância de R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais), 

aplicando-lhe as multas de R$ 767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pelo débito apontado e 

R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pela intempestividade na remessa das contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50990-3, que cuida da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Sempre Viva - Associação de Gays, Lésbicas, Simpatizantes, 

Travestis e Bissexuais, responsável Roberto Carlos Luz Alves, 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 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). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Primeiramente, o relatório da 

Conselheira Relatora me surgiu a dúvida. A pessoa jurídica não foi citada? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foi sim. “Os 

convenentes foram cientificados sobre a instauração da presente tomada de contas, atendendo 

a solicitação desta Corte. Somente a SECULT encaminhou o laudo conclusivo”. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Essa cientificação é a citação 

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

Oliveira: É. Comunicado de audiência, o interessado não apresentou defesa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Audiência do responsável, mas a 
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pessoa jurídica? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Me permita Presidente. É mais um assunto semelhante aqueles questionados 

aqui no plenário. Eu entendo que todos eles vão ser a partir de agora. Então acho que a gente 

tem que deliberar sobre isso até para que a Secretaria, enfim, todos os nossos controladores 

tenham uma direção no sentido de que devem caminhar porque todos os processos, até agora, 

que eu tenha conhecimento, foram citados somente o responsável, em exceção, 

excepcionalmente, o caso quando é entidade pública. Então esse processo e todos os outros que 

estão tramitando no plenário, ou estão tramitando no tribunal, estão com essa dificuldade, 

Presidente. Apenas faço essa observação no sentido de que se não tomarmos uma direção, toda 

vez vai se retirar o processo da pauta, suspender para que seja citado a entidade ou a empresa, 

associação, enfim, toda pessoa que receber o recurso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu queria só fazer uma indagação à 

Conselheira Relatora: não tem nenhum documento nos autos, nem laudo conclusivo? Laudo 

tem, mas ele não prestou conta de nada? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele não prestou contas, quem atendeu a diligência foi 

apenas o responsável pela SECULT. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele não trouxe nenhum? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não tem documento nenhum. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Existe a 

conclusão do laudo Conselheira em que o objeto foi atendido? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Porém a prestação de contas em 

si pelo responsável não foi apresentada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Na verdade o evento ocorreu, teve grande repercussão nas 

redes sociais, mas não tem prestação de contas. Não há o que discutir, o evento ocorreu. 

Grande repercussão na região por sinal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, me permita o diálogo. Eu quero dizer o 

seguinte, Presidente, com relação ao evento em si: não significa que o evento foi realizado e 

que o dinheiro foi aplicado no evento. Às vezes eventos de grande porte ou pequeno porte, o 

dinheiro pode não ter sido aplicado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Na verdade, apenas para enriquecer o debate, eles fazem 
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quatro eventos, e este foi um deles. São quatro: tem a Festa do Balacubaco, que é tradicional, 

já tem uns 20 anos; tem a festa do Ataíde Louco; tem a parada gay, que essa é mais conhecida 

nacionalmente; e tem o carnaval, que é quem melhor organiza carnaval da cidade. Ainda tem a 

feira da cultura popular, que também conta com o impressionante desempenho deles. Agora, o 

que eu creio que tenha acontecido, pura desorganização, não devem ter prestado contas, mas o 

evento ocorreu com grande repercussão na região Bragantina. Mas Vossa Excelência tem que 

fazer o que está nos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu perguntei se existia laudo e se o evento ocorreu, porque eu 

fico muito curioso como a pessoa que fez o laudo pode afirmar que o dinheiro usado pelo 

estado serviu de fato naquele evento, se ele não teve acesso a documento nenhum? Então, na 

minha opinião, essa pessoa que assina esse tipo de coisa, que se compromete dessa forma, 

também tem que ser responsabilizada. Tem que ser citado nesse caso, porque a citação não 

significa responsabilização nesse primeiro momento. Nós vamos citar, e entendo que deva ser 

citada a pessoa, para ouvi-la e, de repente, o que ela traz aos autos eventualmente pode se 

desvencilhar da responsabilidade. Mas eu fico muito curioso com esses tipos de laudos, que 

são feitos com base em nada. Só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Doutor Odilon, só para dividir com Vossa Excelência a 

sua preocupação, mas eu acredito que o próprio presidente é testemunha, como também sou. 

Eu sou do interior e sei que muitas vezes a SECULT assina convênios, participa, vai, eu já vi 

em vários municípios do estado a presença do próprio Secretário participando de eventos onde 

tem diversos tipos de propaganda do evento, colocando a própria participação do governo do 

estado. E a gente, pelo princípio da boa fé, inclusive, foi que me baseei. No princípio da boa fé 

e no princípio de que nós testemunhamos em vários eventos, em vários momentos. Não estou 

aqui para defender a SECULT, mas eu sou testemunha, eu acredito que o presidente, e quem 

tem convivência no interior observa que geralmente nesses eventos estão sempre expostos as 

propagandas e ao apoio da SECULT. Então a gente não pode julgar achando que a própria 

SECULT deu um laudo de qualquer forma, apenas, Doutor Odilon, colocando o testemunho do 

que a gente conhece do interior. Apenas isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, nós já discutimos aqui em uma outra 

sessão, e o Conselheiro Cipriano levanta aqui o aspecto em relação também a procedente 
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observação do Conselheiro Odilon, no sentido da citação da entidade, e tem muita correção no 

julgamento do Conselheiro Cipriano que todos os processos que estão em tramitação na Casa, 

nas mesmas circunstâncias deveriam ser refeitos, porque em regra a entidade não é citada. O 

que me ocorre como dúvida é que sendo a citação de caráter pessoal, o responsável quem vai 

ser punido, porque eu alertei aqui Conselheiro Odilon, quero abrir um debate com Vossa 

Excelência, por exemplo, convênios que muitas vezes são feitos, e inúmeras vezes feitos pelo 

Estado, ou entidades esportivas, beneficentes, enfim. O que pode acontecer, na minha modesta 

visão, é que é uma responsabilidade solidária entre o presidente, em um determinado instante, 

e o patrimônio daquela associação, pode ocorrer o seguinte risco: vai para lá o irresponsável, 

isso pode se repetir, e o patrimônio da entidade ao longo do tempo pode ficar em risco, porque 

tem lá um presidente que é irresponsável. Ele que vai pagar, pois não cumpriu o recurso. 

Agora, ao vincular a entidade poderíamos correr o risco de termos patrimônios construídos ao 

longo do tempo serem dilapidados por irresponsabilidade de alguns dirigentes. Isso a gente 

encontra muito em todos os momentos. Eu quero também festejar a informação pertinente, 

procedente, profunda do presidente em todos os eventos de Augusto Correia. Ele sabe 

detalhadamente aquilo que acontece no seu município. E quero dizer que, também, em 

acontecimentos no interior do estado notadamente, Conselheiro Odilon. Lá em Irituia é falado 

o rio de Irituia, excelente, magnífico, para quem gosta da parte aquática, que com certeza se 

sentiria muito a vontade, como também já vi muita gestora municipal em eventos culturais, 

dançando Carimbó quase 24 horas por dia. Então, além do testemunho do documento, o 

testemunho físico de resistência que eu já encontrei por lá. Mas voltando ao debate, 

Conselheiro Odilon, seria isso: a vinculação das entidades, porque esta é uma figura muito 

recorrente, tanto as entidades em determinados momentos com uma administração 

irresponsável, o cidadão sai e às vezes ninguém sabe onde está. Um sumiço total, e a 

vinculação talvez do patrimônio da entidade possa colocá-las em risco. É apenas uma dúvida, 

e eu gostaria que seja dirimido pela palavra sempre procedente do Conselheiro Odilon. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A solidariedade, 

como já foi dito aqui anteriormente, em sessões passadas, inclusive acho que era o 

representante do Ministério Público, naquela ocasião, o próprio Doutor Felipe Rosa Cruz. Ela 

é exceção e não a regra. É nas exceções que a gente aplica a solidariedade. Uma das 
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características da solidariedade para trazer a pessoa jurídica, e veja bem, Conselheiro Nelson, 

a responsabilidade pessoal, pessoa física é uma pessoa, pessoa jurídica também é uma pessoa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

compreendo bastante. Eu quero dizer apenas a Vossa Excelência é que eventualmente a 

vinculação de algum patrimônio da entidade. Somente isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Complementando como exceção, nesse caso 

concreto da Conselheira Lourdes, é o caso em questão de que esse dinheiro até que provem o 

contrário está no patrimônio da entidade, e não foi utilizado, porque não tem nada nos autos 

que diga diferente. Então ela sim tem que ser chamada. Não há como fazer diferente. As duas 

pessoas. O dinheiro entrou na conta da entidade, Conselheiro Nelson, o estado repassa para a 

conta da entidade, o gestor responsável pela entidade utiliza aquele dinheiro para o bem 

comum, naquele plano de trabalho que ele se responsabilizou com a SECULT. No caso em 

questão, não há nada, nenhum documento que diga que isso ocorreu. Então o dinheiro em tese 

está lá na conta da entidade, no patrimônio dela. Ela se locupletou indevidamente até esse 

presente momento, até que se prove o contrário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu concordo com o procedimento de Vossa 

Excelência. Apenas o cuidado com a exceção da regra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Por isso que é exceção. E continuando, Conselheiro, eu 

valorizo muito a experiência de Vossas Excelências por serem naturais do estado, que 

conviveram muito tempo com o interior, que vocês conhecem com profundidade as riquezas, 

virtudes e eventuais defeitos da nossa terra. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: o fato de 

ter lá um banner da SECULT não significa que foi por conta desse recurso. A própria SECULT 

foi lá e levou. O que está em discussão aqui é a utilização de dinheiro público. Festa houve, 

mas a festa pode ter sido feita com outro dinheiro que não necessariamente esse. É essa 

situação que a gente não pode perder de vista. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu concordo com Vossa Excelência, até 

lamento, porque eles são muito competentes com o trabalho cultural, por exemplo, na Feira da 

Cultura de Augusto Correia eu tive o privilegio de receber uns 20 servidores aqui do TCE que 

foram para lá. Eles testemunharam isso. Acho que é a melhor da região, em termos de 

organização. Vários servidores, que eu não vou citar nomes, foram daqui. E são essas pessoas 
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que organizam com o apoio da prefeitura. É uma coisa de altíssimo nível. Agora, imperdoável 

o que eles fizeram, bem disse o Conselheiro Cipriano. Mas, na verdade, o Conselheiro 

Cipriano disse o seguinte: o fato houve. Eu só posso testemunhar, eu sou da cidade, tem um 

portal chamado Portal Augusto Correia, publicou na internet o evento, e está no Portal. O 

portal oficial do município, aliás, oficial não, ele é privado, mas publica todas as 

manifestações culturais, inclusive agora do Círio, que aconteceu no último final de semana. 

Está no Portal Augusto Correia. E esta festa ocorreu. Na verdade veio gente de toda região. 

Agora, não tem prestação de contas, não há o que discutir, é o óbvio, Conselheiro Cipriano 

está certo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Por 

isso que elas foram tomadas. Quando há uma tomada de contas, a preocupação com a 

responsabilidade e com o prejuízo tem que ser muito maior, afinal de contas não houve a 

voluntariedade, digamos assim, o dever de prestar contas por parte de quem recebeu o 

dinheiro. O estado tem que ir atrás. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero também deixar apenas o registro. Vim tomar 

conta do processo hoje na pauta, até porque semana passada eu estava viajando. Estou aqui 

falando da existência do evento, mas nem sabia que tinha convênio para aquele evento. Estou 

falando como Conselheiro agora, desconhecia a existência de convênio para aquele evento. 

Tomei conhecimento na pauta de hoje, até por que a pauta foi elaborada sexta-feira e eu estava 

ausente. Após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, ficando o senhor Roberto Carlos Luiz Alves em débito para com o erário estadual 

na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo débito apontado e R$720,00 (setecentos e vinte reais), 

pelo descumprimento de prazo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Antes de colher o voto, Excelência, a senhora já manifestou o voto. A 

senhora concorda, considerando que em manifestações anteriores, em versão suscitada pelo 

Conselheiro Odilon, e que levantou agora o Conselheiro Cipriano Sabino, de citar a pessoa 

jurídica? Poderia fazer isso um aditivo ao voto de Vossa Excelência? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Voto com a relatora. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 
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Presidente. É que antes da votação tem que ser considerada a preliminar levantada pelo 

Conselheiro Odilon, na minha modesta avaliação, em outros processos tem sido feito assim. 

Então eu queria que Vossa Excelência consultasse o plenário sobre a preliminar levantada 

pelo Conselheiro Odilon, uma vez que ele pede para que o processo seja suspenso para citar a 

parte que não foi citada, que no entendimento dele e de alguns, que já houve esse mesmo 

procedimento, eu concordo com a Conselheira Lourdes, meu voto é o voto dela. Só que existe 

essa preocupação que eu considero relevante. A citação ou não da parte que poderia ser 

citada, como levantou preliminarmente o Conselheiro Odilon em fase de discussão. 

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

eu creio, Conselheiro Cipriano, que poderia ser no voto, igual ao de Vossa Excelência, como 

deve ser nos outros. Não sei como eles vão se manifestar, baixar o processo em diligência para 

citar a pessoa jurídica. Vossa Excelência concorda assim? Votaria assim? Porque está no 

momento do voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Exatamente. Assim, depois da citação, a parte apresentar ou não a defesa, 

alguma documentação, a Conselheira pode até avaliar o voto de forma diferente. Ela pode 

incluir a associação, enfim. É por isso que eu queria antes de decidir o voto dela, fosse 

levantada a preliminar, mas é meu voto, já que Vossa Excelência quer que eu dê o voto. Eu vou 

votar com a Conselheira Lourdes Lima, preliminarmente, até esta presente data, mas que seja 

suspenso o processo para citar a parte. Se não houver nenhuma mudança, então mantenho o 

voto. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu voto pela 

conversão do processo em diligência para citação da entidade, da pessoa jurídica, sob pena de 

responsabilidade solidária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Acompanho o Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano Sabino, eu entendi que é 

assim que vota Vossa Excelência, dessa forma. E na sessão anterior, como eu digo, isso é uma 

coisa muito nova aqui no nosso TCE, porque eu até disse ao Conselheiro Odilon: “Vossa 

Excelência está inovando.” Mas é nesse sentido. Então eu acho bastante pertinente citar a 

pessoa jurídica, eu não estou convencido é da responsabilidade solidária de penalizar a pessoa 

jurídica. Eu também estou estudando isso com a minha assessoria porque nunca ocorreu, aqui, 

da responsabilidade solidária nesse sentido em relação à pessoa jurídica. Mas nesse caso, 
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Conselheira Lourdes, eu vou votar pela diligência também. Então nós vamos decidir por 

maioria. A decisão é por maioria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não é contrário a Conselheira Lourdes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não sou contrário. O 

que está decidido por maioria é o voto divergente do Conselheiro Odilon, para se converter em 

diligência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Ninguém estará votando no voto dela. Estamos suspendendo o processo. Por isso que 

eu digo que não é contrário ao voto dela. O voto dela pode até ser aprovado depois, não é isso. 

O meu voto é para suspender o processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não. Ela se manifestou contrária à diligência pelo que eu 

entendi. Não é isso Conselheira Lourdes? Então é decisão por maioria. O voto divergente do 

Conselheiro Odilon teve o apoio da maioria. O processo será convertido em diligência, 

simplesmente por isso, até para ser coerente com a decisão anterior de citar a pessoa jurídica. 

Em seguida, a Presidência proclamou o Resultado, vencedor o voto divergente do Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira por maioria de votos (4x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50747-0, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Tauá, responsável Raimundo Freire Noronha, cujo relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável e ainda sugere multa regimental 

ao Senhor Sérgio Hideki Hiura (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a advogada do 

atual prefeito, doutora Amanda Lima Figueiredo, 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, Senhor Procurador, Senhor Relator, Senhores Conselheiros, bom 

dia a todos! Meu intuito neste momento é exclusivamente comunicar à Corte que foi 

protocolado pouco antes do início da sessão, petição juntando alguns documentos e 

demonstrando que o Prefeito atual, Senhor Sérgio, não tomou conhecimento da existência 

desta Tomada de Contas até o último recebimento do ar para comparecer ao julgamento. Seria 

interessante fazer um apanhado geral desta situação, pois verifiquei nos autos a emissão dos 
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avisos de recebimento, com notificações inclusive e com intimações. Ocorre o seguinte: o 

Município de Santo Antônio do Tauá no último ano sofreu inúmeros problemas com 

afastamento de prefeitos, inclusive no último ano de fevereiro de 2014 até maio de 2015, 

tivemos a mudança de três prefeitos, ou seja, três gestores assumiram a Prefeitura Municipal. 

E durante esse período de afastamento do Senhor Sérgio foi que chegaram as notificações para 

apresentação de documentos, para cumprimento de diligências dentre outras situações. O 

Convênio é de 2009 do ex-prefeito, inclusive juntamos agora em petição, boletins de 

ocorrência e notícias de jornal da época que demonstram que o Senhor Raimundo Noronha 

saqueou todos os documentos da Prefeitura, isso inclusive está hoje em processo de 

investigação junto a Polícia Federal, já existe denúncia contra o Senhor Noronha junto à 

Justiça Federal. Existe também inquérito instaurado no âmbito estadual, todas essas 

circunstâncias foram demonstradas. Desta forma, tendo em vista a sugestão pela aplicação de 

multa pelo não atendimento às diligências, eu pediria a retirada do processo de pauta, para 

uma análise melhor da documentação juntada, inclusive da documentação encontrada em 

relação ao convênio, que foi exclusivamente os extratos bancários que conseguimos e juntamos 

agora em petição e, por isso, venho à tribuna para solicitar essa retirada, reabertura de 

instrução para análise de documentação para apresentá-la. Muito obrigada, excelência. A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutora, esse documento que deu entrada hoje 

a senhora está com as cópias? Manifestação da Senhora advogada Doutora Amanda Lima 

Figueiredo: Sim. Estou com as cópias aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas é cópia, Doutora, do que a senhora 

protocolou? Manifestação da Senhora advogada Doutora Amanda Lima Figueiredo: Sim. Cópia 

do que eu protocolei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu sei que este documento tem que ficar com a senhora, mas mostre ao 

relator, por favor. Ele pode recorrer ao protocolo e pegar o documento. Doutora, eu 

recomendo a senhora que em outra oportunidade a senhora venha fazer defesa, no momento 

que a senhora trouxer um documento novo, apresente na tribuna, facilita para reabertura da 

instrução processual. Manifestação da Senhora advogada Doutora Amanda Lima Figueiredo: 

Sim. Trouxe as cópias exatamente para analisar.  Após as manifestações e os esclarecimentos 
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iniciais, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor 

Raimundo Freire Noronha em débito para com o erário estadual na importância de R$4.830,00 

(quatro mil, oitocentos e trinta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$483,00 

(quatrocentos e oitenta e três reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo 

não encaminhamento da prestação de contas, e, ainda, aplicar ao senhor Sérgio Hideki Hiura, a 

multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pelo não atendimento à diligência.  

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

Excelência não acata o documento pela reabertura da instrução processual. É isso? 

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

documento não foi apresentado, foi protocolado, portanto ele vai tramitar na Casa. Ela 

apresentou o documento por solicitação de Vossa Excelência e ainda em cópia. E eu verifiquei, 

conforme eu disse, houve as citações com datas bastante antigas, um prazo de meses. Essa é a 

minha opinião, Presidente, que eu coloco a disposição do plenário em virtude de que eu estudei 

o processo com a equipe técnica e verificamos isso. Com certeza absoluta poderá ser 

esclarecido, mas, na minha avaliação, com recurso. 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 

2014/50758-3, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Nova 

Esperança do Piriá, responsável Antonio Nilton de Albuquerque, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo das multas regimentais, e, ainda, sugere multa regimental ao Senhor 

André Luiz de Almeida e Cunha, havendo a possibilidade de responsabilizá-lo solidariamente 

pelo débito, caso assim entenda o Plenário desta Corte de Contas (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que a advogada do Superintendente da SUSIPE, doutora Ana Paula 

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: Bom dia Excelência! Gostaria 

primeiro de saudar a todos os conselheiros do Tribunal de Contas e dizer que é uma honra 

falar aqui nesta tribuna. Saudar também o representante do Ministério Público de Contas e 
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todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado que desenvolvem esse papel tão árduo e 

tão importante para a sociedade, que é a proteção das nossas contas públicas. Eu gostaria 

primeiro de registrar o pedido de desculpas do Doutor André Luís de Almeida e Cunha, ele 

quis se fazer presente hoje, no entanto ele está atendendo uma solicitação do MP de visita no 

Presídio de Marabá. E a presença dele é imprescindível porque a casa penal foi inaugurada 

recentemente e ele precisa estar lá para apresentar para o Ministério Público o nosso novo 

complexo. Bom, pois bem, trata-se da tomada de contas do convênio nº 032/09, que foi firmado 

com Superintendência do Sistema Penitenciário justamente para o fornecimento de 

alimentação aos presos custodiados na delegacia do município. O relatório técnico concluiu 

pela aplicação de responsabilidade subsidiária ao concedente e ainda aplicação da multa 

regimental, principalmente por ausência no processo do laudo conclusivo ao convênio 

correspondente ao período de 2011 a 2012. Eu trouxe aqui o documento, e eu gostaria de 

requerer juntada aos autos do laudo correspondente ao período que estava faltando. E ainda 

eu gostaria de solicitar, Excelência, a juntada da cópia da notificação ao fiscal do convênio 

porque o relatório também aponta a falta do relatório de fiscalização. O laudo conclusivo foi 

emitido pela gestora dos convênios à época, que atestou que os convênios foi iniciado em 2009. 

Houve duas prorrogações e ao final foi encerrado. Inclusive, gestora essa que era responsável 

por ordenar o pagamento mensalmente da despesa, então ela recebia da delegacia de polícia e 

da prefeitura os quantitativos com os presos e ela atestava o quantitativo para que o financeiro 

fizesse o pagamento. Então ela era uma pessoa que tinha competência para afirmar que o 

convênio foi executado com relação a isso. No entanto, com relação ao acompanhamento da 

fiscalização, o gestor cumpriu com o dever, nomeou um servidor para tal e, no entanto, o 

servidor em uma falha funcional não apresentou o relatório de acompanhamento e 

fiscalização, razão pela qual eu faço aqui a juntada de documentos de que ele foi notificado 

sim, de que havia sido designado como fiscal, inclusive foi dada a publicidade pois a portaria 

foi publicada no Diário Oficial. E eu gostaria de deixar frisado, aqui, que o gestor no momento 

em que ele designa um servidor para atuar na condição de fiscal, ele está cumprindo com seu 

papel, porque infelizmente o gestor não é onipresente, ele não pode fiscalizar todos os 

contratos e convênios que uma autarquia venha a assinar, mas, no momento em que ele 

designa um servidor, ele está cumprindo com o papel dele. O servidor passa a ter aquele dever 
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funcional de acompanhar a execução do objeto e ao final emitir o seu relatório. Bom, com 

relação ao laudo conclusivo, eu apresento aqui no momento. O relatório técnico fala da 

ausência do relatório do cumprimento do objeto, que eu acredito que o tribunal denomina de 

Relatório de Acompanhamento e Fiscalização. E desde já eu gostaria de deixar frisado que a 

ausência do documento se dá em virtude de uma omissão do fiscal e não do gestor. Eu gostaria 

de levantar a questão de que o fiscal também deve ser preterido também no processo para quer 

ele venha apresentar suas razões, porque não apresentou o relatório se foi designado para tal e 

era um dever funcional dele. Inclusive o fiscal era servidor da autarquia. Era a época em que o 

convênio foi encerrado, ele poderia ter apresentado a documentação e por mera liberalidade 

não o fez. Eu gostaria de concluir Excelência, só frisando que o documento só foi juntado hoje 

porque o interessado no processo, Senhor André Cunha, recebeu essa notificação na sexta-

feira à tarde, e ele não tinha mais tempo de anexar esse documento ao processo. E aí veio a 

segunda, terça feriado, ontem eu estive no tribunal, mas o tribunal estava paralisado por conta 

da energia elétrica, por isso que eu apenas pude me valer do momento da sustentação oral 

para fazer a juntada do documento. Agradeço a Vossa atenção, gostaria de mais vez de saudar 

e dizer que é uma honra ter falado nessa tribuna. Muito obrigado e bom dia. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para acolher a documentação apresentada e solicitar a reabertura 

da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51254-4, que cuida 

do Recurso de Reconsideração, interposto por Cláudio Furman, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53895-7, Recurso 

de Reconsideração, interposto por Cláudio Furman, Procuradora Maria Helena Borges 

Loureiro, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2009/52179-0, que trata do Recurso de Revisão, interposto por Eva Altina 

Ambrósio, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 
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quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento 

e provimento parcial ao recurso, no sentido de aplicar o Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas, 

mantendo-se a decisão recorrida nos seus demais termos (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a recorrente, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o recurso e no mérito dar-lhe 

provimento, reformando a decisão recorrida, passando a 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 2010/51554-6, que cuida do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Luiz Furtado Rebelo, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção do 

Acórdão recorrido em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

recorrente, 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 e no mérito negar provimento, 

mantendo a decisão em todos os seus termos. 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 

2012/50927-1, que versa sobre o Recurso de Reconsideração, interposto por Luiz Guilherme 

Alves Dias, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

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

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

e desprovimento do recurso, com imposição de responsabilidade solidária do débito ao 

Município de Quatipuru, que assim deverá ser citado para defesa (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, 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 e 
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no mérito negar provimento, mantendo a decisão em todos os seus termos. 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 2013/50596-8, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto 

por Marcos Venícios Gomes, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52523-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Dilza Maria Pantoja Correa, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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, para no mérito negar-lhe 

provimento, com a manutenção da decisão recorrida Acórdão TCE/PA nº 52.386 de 20.08.2013 

em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a recorrente, embora 

regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento parcial, passando a julgar as 

contas regulares com ressalva, mantendo a multa de R$966,84 (novecentos e sessenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos). Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51954-9, 

que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Álvaro Brito Xavier, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50041-1, 

que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Cássio Alves Pereira, 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 pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe 

provimento, com a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos (pausa). A seguir, 

a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer do recurso 

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. 

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 2015/50053-5, que cuida do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Itamar Cardoso do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Neste momento, ausentou-se fo plenário sua Excelência a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, também o Produrador do Ministério Público 

Felipe Rosa Cruz, sendo substituído pelo Procurador Geral Antonônio Maria Filgueiras 

Cavalcante. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50921-2, que cuidas do Agravo 

Regimental, interposto por Evaldo Oliveira da Cunha, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo não provimento do presente Agravo Regimental, confirmando-se desta forma a 

íntegra da decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para conhecer e prover o agravo para reformar a decisão agravada, determinando o 

processamento do pedido de rescisão. Consultado o Plenário, registrado o impedimento do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Julival Silva Rocha. Registrou-se então, o retorno da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira ao Plenário. Na sequência foram 

anunciados os Processos nºs 2013/52297-8 e 2013/53636-0, que cuidam 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 
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douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com expedição de 

determinação do 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 foram anunciados os Processos nºs 2014/50126-0, 2014/50127-0 e 

2014/50350-5, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, cujo Relator foi 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 

deferimento dos registros, com as recomendações 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 foram anunciados os Processos nºs 

2014/50430-4 e 2014/50435-9, Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Secretaria de Estado de Educação, 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 

deferimento dos registros, com as recomendações à SEDUC (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 2015/50279-0, que cuida 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, 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 pelo deferimento do registro, com 

recomendação do Pleno TCE/PA passe a exigir dos processos de registros de servidores 
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temporários expressa declaração do admitido de obediência à “quarentena” de 06 (seis) meses 

prevista no parágrafo único do art. 2º da LC 07/91 (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 2015/50663-3, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital 

de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

deferimento do registro, com determinação à FHCGV e à SEAD (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, nos termos das manifestações do órgão 

técnico e 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 

2013/50301-1, que trata do Ato de Aposentadoria de Juraci Bezerra Gonçalves, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro, determinando ao IGEPREV 

cumprir a súmula nº 4 do STF, determinações à SECEX e encaminhamento de cópia da decisão 

ao Ministério Público Estadual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo 

nº 2013/50673-4, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Natalina de Lima Silva, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 
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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 

2013/51551-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Cecília Silveira da Silva, cuja Relatora foi 

a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Na sequência foi anunciado Processo nº 2014/50490-5, que cuida do Ato de 

Aposentadoria de Iva Maria Uchôa Albuquerque, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, com determinação corretiva incontinenti para que se 

faça reduzir o adicional por tempo de serviço para cinqüenta por cento, cujo desatendimento 

culminará em multa à autoridade aposentante, bem como sua responsabilização pelos valores 

pagos a maior, e, ainda, sugerindo a correção da fundamentação legal do ato de acordo com a 

unidade técnica (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

julgamento em diligência, recomendando ao IGEPREV a correção do ATS para 50% e da 

fundamentação legal do ato e conseqüente ajuste dos proventos, nos termos da manifestação do 

órgão técnico deste Tribunal, sob pena de ser negado o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Processo nº 2014/50561-3, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Alice Araújo de Moura, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com 

determinação corretiva incontinenti para que se faça reduzir o adicional por tempo de serviço 

para quarenta por cento, e pela aplicação da multa regimental em desfavor da autoridade 

administrativa aposentante, pela prática de ato com grave violação à norma legal (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para Converter o julgamento em diligência, recomendando ao 

IGEPREV a correção da fundamentação legal do ato e conseqüente ajuste dos proventos, bem 

como a redução do ATS de 55% (cinqüenta e cinco por cento) para 40 (quarenta por cento), nos 

termos da manifestação do Ministério Público de Contas, sob pena de ser negado 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 2014/50882-6, que cuida do Ato de 

Aposentadoria de Alcinda Maria Barata Nogueira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, desde que retificado o percentual do adicional por 

tempo de serviço para 55% cinqüenta e cinco por cento e, ainda, sugere à deliberação do Douto 

Plenário a expedição de recomendação ao IGEPREV, na forma do Prejulgado nº 22 desta Corte, 

para retificação do ato e conseqüente ajuste dos proventos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para Converter o julgamento em diligência, recomendando ao IGEPREV a correção do 

adicional por tempo de serviço e da fundamentação legal do ato e conseqüente ajuste dos 

proventos, nos termos da manifestação do órgão técnico, sob pena de ser negado 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 2014/51291-4, que trata do Ato de 
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Aposentadoria de Rosicléa Martins Pinheiro, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, desde que seja corrigida a fundamentação do ato para 

o art. 6º da Emenda Constituição nº 41/2003 e retificado o percentual do adicional por tempo de 

serviço para 50% cincoenta por cento (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

Converter o julgamento em diligência, recomendando ao IGEPREV a correção do ATS para 

50% (cincoenta por cento) e da fundamentação legal do ato e conseqüente ajuste dos proventos, 

nos termos da manifestação do órgão técnico, sob pena de ser negado 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 2014/51742-0, que agasalha o Ato de Aposentadoria de Rose Mary 

Salles de Araújo Pinto, 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 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 2010/52419-4, que cuida do Ato de Reforma de Antonio Carlos 

Raiol Furtado, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

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

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

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

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

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/50877-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Fundação Ferreira de Almeida, responsável Jorge Luiz Oliveira de Almeida, cuja Relatora foi a 
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Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo arquivamento dos autos e que seja cientificado o 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar os autos. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se 

registrou a saída em definitivo de plenário de Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51762-3, que trata do Ato 

de Pensão em favor de Maria Oliveira de Araújo da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, e que a pensionista seja cientificada deste parecer e do 

parecer de fls.49/61 para que adote as medidas que entender cabíveis quanto ao cálculo do 

adicional por tempo de serviço (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

com recomendação ao IGEPREV para que retifique o ato de pensão quanto ao cálculo do ATS, 

dando-se ciência à interessada, com remessa de cópia dos pareceres do MPC e, ainda, 

comunicar ao INSS acerca da existência de benefício de pensão, em nome da interessada, 

registrado por esta Corte de Contas concomitante à percepção de Amparo Previdenciário por 

invalidez – Trabalhador Rural para as providências cabíveis. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu fico preocupado com o 

qualquer tipo de prejuízo que poderá ter o servidor. Acredito que o Conselheiro Odilon tem 

razão, mas entendo que deveríamos suspender o julgamento, colocar o assunto em diligência 

para que o IGEPREV faça as correções sem prejuízo para o servidor. Eu apenas quero dar 

todas as vantagens e garantias para o que servidor não perca nada. Eu queria pedir na minha 

sugestão, como fiz anteriormente, que se converta o julgamento em diligência. A única 

preocupação minha é que o servidor tenha prejuízos nesse sentido. Minha manifestação é nesse 

sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 
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Teixeira: Seria baixar em diligência o voto de Vossa Excelência? Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Considerando que neste caso o valor está aquém do 

devido, e da mesma forma quando o valor está além a gente manda que o IGEPREV retifique, 

o meu voto acompanha o Conselheiro Cipriano Sabino, para converter o julgamento em 

diligência para o IGEPREV retificar o ato. É o meu voto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson Chaves, o Senhor 

quer mudar seu voto? Eu queria um esclarecimento melhor sobre o voto do Conselheiro 

Cipriano. Vossa Excelência entendeu o ponto de vista dele, Conselheiro Nelson? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu agora também, 

subsidiado pelo Conselheiro Julival, nesse caso o Conselheiro Cipriano estava me explicando 

no sentido apenas de evitar que haja um prejuízo ao servidor. Acho que cabe sim um pedido de 

diligência, sem nenhuma ofensa ao relator. Eu concordo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu mantenho o voto. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu acho que é razoável essa diligência, 

eu acompanho o voto do Conselheiro Cipriano. Em seguida a presidência proclamou o 

resultado, sendo o voto divergente vencedor por maioria de votos (4x1). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/51829-5, que trata do Ato de Pensão em favor de Lauro da Silva 

Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, e comunicar ao INSS acerca da pensão 

que ora se registra, para adoção das providências que entender pertinentes. 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 2011/50913-0, que trata do Ato de Retificação de Reforma de 

Rosivaldo Rodrigues Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, 

com recomendação ao IGEPREV, para que retifique a GTS percebida pelo interessado para o 

percentual de 15% (quinze por cento). Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: De acordo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: A situação é a mesma da anterior, Excelência. A mesma situação que eu queria 

pedir aos colegas conselheiros, peço também ao eminente relator nesse sentido. A situação é 

semelhante. Fui alertado pela assessoria que o processo é idêntico ao anterior. E para que não 

haja nenhum prejuízo ao servidor, voto pela conversão do julgamento em diligência para que o 

IGEPREV se manifeste para as devidas garantias. A mesma coisa. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, retifico a minha posição anterior 

e acompanho o voto divergente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva 

Rocha: Acompanho o voto divergente do Conselheiro Cipriano Sabino. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu também voto da mesma forma. Ato 

contínuo, a Presidência proclamou que, por maioria o voto divergente foi vencedor (4x1). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50057-7, que tratada Prestação de Contas 

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

Paraense das Pessoas com Deficiência, responsável Amaury de Sousa Filho, 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 (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 2012/52062-7, trata do Recurso de Reexame, interposto por Cláudio Cavalcanti 

Ribeiro, 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, para 

reformar a decisão prolatada no Acórdão nº 51.093 de 04.09.2012 com o registro dos contratos 

temporários (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 
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na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso de reexame, 

para dar-lhe provimento para modificar totalmente a decisão recorrida, deferir os registros dos 

contratos de admissão de pessoal temporário. 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, a presidência passou a tratar dos assuntos pautados em 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Peço à Secretaria que distribua duas matérias de autoria da 

nossa Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que trata da necessidade de alteração da 

resolução concernente à uniformização do prazo para encaminhamento de prestação de contas 

de auxílio, contribuições e subvenções com repasse de verbas estaduais. A outra proposta diz 

respeito à minuta de resolução que aprova o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o 

Plano de Educação Corporativa (PEC), e o Plano de Capacitação do Jurisdicionados da 

Escola de Contas Alberto Veloso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Presidente. Eu penso que essa matéria até já tenha chegado ao gabinete 

dos conselheiros, antes até mesmo da distribuição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas vai ser votada na próxima sessão, 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Sim, tudo bem, eu só queria me declarar, vamos dizer, se fosse o caso de votá-la na sessão de 

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

Então nós vamos votar na próxima sessão essa matéria. Eu quero pedir a atenção dos 

conselheiros para fazer uma leitura porque na próxima sessão vamos votar. E eu quero muito 

rapidamente fazer um registro que eu achei muito importante. No dia de ontem aconteceram 

três eventos na nossa Instituição. Um deles, a protagonista, Doutora Milene Dias da Cunha, fez 

em nosso auditório uma reunião muito produtiva. E, no outro evento, o Doutor Odilon Inácio 

Teixeira nos representou no evento contra a corrupção na Universidade Federal do Pará. E no 

terceiro evento o protagonista foi o Conselheiro Nelson Chaves, pelo projeto TCE-Cidadão, 

que visitou uma escola importante de Belém do Pará, Escola Anísio Teixeira, em que ele 
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proferiu a palestra pela Escola de Contas no Projeto TCE-Cidadão. É a primeira vez que um 

Conselheiro faz isso. Eu quero dar destaque porque eu achei importante. Eu espero que, em 

uma outra oportunidade, e quem puder, outros conselheiros também possam fazer isso. Eu 

acho que foi um ato muito importante praticado pelo Conselheiro Nelson Chaves. Eu gostei 

muito de um trecho da fala dele, e eu queria muito repetir isso aqui. “Não podemos permitir 

que a desesperança tome o coração da juventude.” Parabéns, essa é uma frase marcante, 

profunda, que Vossa Excelência proferiu. A matéria foi publicada no Jornal Liberal de hoje, 

em uma coluna de destaque. É uma matéria muito bem feita. Eu quero dar esse destaque para a 

Escola de Contas, Conselheiro Nelson Chaves que chefiou a equipe, e também o conteúdo, 

principalmente esta frase que eu achei muito forte, muito significativa. E eu quero pedir que 

esta matéria, novamente, pela sua importância, fala do nosso tribunal, diz o que fizemos 

durante o ano, atendendo aproximadamente 5 mil alunos nas escolas públicas da região 

metropolitana e do interior do Pará, que ela seja inserida nos anais da Casa. Eu vou ouvir o 

Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu queria falar sobre esta matéria. Esse projeto idealizado pelo 

eminente Conselheiro Nelson Chaves, que é o TCE Cidadão, eu sempre digo, desde o princípio, 

que é um trabalho simples, posso dizer assim, pequeno, mas ele não é tão fácil de se realizar 

porque precisa do apoio de todos, inclusive do Governo, Secretaria de Educação, envolve 

muita gente. Mas ele é tão importante. E, Senhor Presidente, eu tenho dito isso, que o alcance 

desse projeto é incalculável. Ele pode preparar e formar pessoas, jovens, para um futuro, posso 

até dizer que não tem como a gente mensurar tamanho benefício. A grandeza e a tamanha 

possibilidade ou a disponibilidade que o Tribunal de Contas, através desse projeto do 

Conselheiro Nelson, coloca para o cidadão. Veja bem, Presidente, o Conselheiro Nelson está 

aqui há mais tempo que todos nós, mas ele lembra, por exemplo, como eu que quando a gente 

começou com o embrião da Ouvidoria, Doutor Remídio que estava a frente disso, a gente ouvia 

as pessoas, ainda poucas perguntas, reclamações, denúncias, quase nada. Muito poucas perto 

do tamanho da competência do Tribunal de Contas. Vossa Excelência está testemunhando o 

Tribunal de Contas da União dando ferramentas ou indicadores para que se abram um 

processo de impeachment da Presidente da República, para o senhor ver a importância do 

Controle Externo Tribunal de Contas. Então era muito pouco a relação com o nosso embrião, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1921

que era o “Ligue e fale conosco”, que temos até hoje. E uma vez uma pessoa reclamou para o 

Tribunal que tomasse providências sobre uma determinada operadora de celular que não 

estava funcionando e que estava dando o maior problema. Então é o desconhecimento do 

cidadão em utilizar corretamente as ferramentas que ele tem no estado: Ministério Público, os 

órgãos controladores, as empresas que fiscalizam as operadoras de celular. Procurou o 

Tribunal de Contas justamente por que o Tribunal de Contas se disponibilizou para ele. De 

forma que conhecer o TCE, saber utilizar as ferramentas que o cidadão tem através da 

Constituição Nacional, da nossa Carta Magna. Ser um cidadão completo, pleno, reivindicar, 

cobrar das instituições, porque é direito dele, do cidadão. Nós estamos aqui, todos nós, pagos 

pela população, pelo contribuinte, portanto, devemos prestar serviços à população no mínimo 

à altura do que ela espera. Não digo nem fazer melhor, pelo menos o que ela espera. Está aí a 

nossa missão e a nossa visão. Então quando o tribunal, através da brilhante ideia do 

Conselheiro Nelson, vai conversar com esses jovens, apresentar as nossas responsabilidades, o 

nosso compromisso, a nossa missão, a nossa visão, a nossa competência e como ele podem 

utilizar isto para o seu benefício, para o beneficio da sua família, para o benefício da sua rua, 

para um beneficio qualquer, contanto que vá cobrar de maneira correta a melhoria da 

qualidade de vida. Então, Senhor Presidente, nós estamos vivendo hoje uma crise no Brasil. 

Alguns diziam antigamente nunca visto na história desse país, e agora a gente repete, nunca 

vimos na história desse país uma crise desse tamanho, e alguns falam nos países democráticos 

do mundo, o maior escândalo de corrupção que já ocorreu no mundo inteiro. Não existe um 

país democrático, porque os países que têm a ditadura militar, que são muito apoiados por 

alguns, que falam em golpe, falasse em golpe, mas apóia o golpista. Fala-se em golpe, mas 

libera dinheiro para um ditador. Veja a crise que a gente vive. Neste momento a Escola de 

Contas presidida pelo Conselheiro Nelson Chaves com a Doutora Milene e sua equipe. Toda a 

sua equipe está de parabéns. Apresentam um projeto aparentemente pequeno. Estão 

divulgando na internet, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho que falar. Uma grande 

manifestação para o próximo dia 13, são pessoas, cidadãos, que vão às ruas reivindicar o seu 

direito, cobrar enfim, não tenho nada a ver com isso, nenhum de nós têm, nem podemos. Mas 

eu quero dizer o seguinte: a importância que alguns poderiam ter percebido, isso é 

imensurável não há como medir um cidadão preparado, um cidadão que sabe qual é a 
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competência do Tribunal de Contas, onde eu devo cobrar se um recurso foi para cá ou para 

ali, qual é a competência do Ministério Público de Contas, enfim. Imagine o que esse cidadão 

pode produzir para ele, para família dele, para onde ele vive, na rua, no seu bairro, no seu 

município, no seu estado, no Brasil. Eu fico até um pouco emocionado no sentido de que é uma 

coisa extraordinária que muita gente não sabe, ou talvez não tenha mensurado o valor da 

importância, primeiro do tribunal através da Escola de Contas ao conversar com a sociedade. 

Isso é muito grande. Segundo, além da gente cobrar, que é a nossa competência, informar, 

orientar, preparar pessoas para um futuro melhor, que é o que todos nós queremos. Nós 

queremos uma vida melhor para todo mundo. Nós fazemos nosso papel, e acabamos de julgar 

mais de 50 processos. Fazemos o nosso papel, cobramos, pedimos devolução. Mas é melhor, 

antes da devolução, que o dinheiro chegue onde ele foi destinado. Que ele cumpra o seu papel 

constitucional, e que a obra seja feita, ou o serviço, e a população usufrua disso. Para isso tem 

que ter exatamente esse papel que o Conselheiro Nelson sugeriu, que está sendo feito, com esse 

objetivo de fazer com que o cidadão saiba a competência de cada órgão e utilize o Tribunal de 

Contas como ferramenta de cidadania. Senhor Presidente, eu poderia ficar aqui citando várias 

situações, mas eu quero dizer que esse projeto é grande, é importante, e que o resultado dele é 

imensurável. Nós não temos como medir o que o cidadão preparado, informado, que 

conversou, que conhece, pode produzir para ele, para a sociedade e para a família dele. Então 

quero cumprimentar a Escola de Contas, Vossa Excelência, presidente, que está no comando 

disso, ao Conselheiro Nelson, que foi o idealizador desse projeto que começa a tomar corpo e 

que já está há algum tempo. Mas a tendência era essa: ampliar, trazer pessoa para nos ajudar, 

Secretarias, órgãos, todo mundo participando desse processo porque é um processo imenso. 

Muitas vezes a gente fala aqui: “Por que o estado A, estado B, estado C? Parece que as 

pessoas cobram mais, tem uma cidadania mais formada que em outros estados. Muitas vezes é 

essa a situação. É nas escolas, as pessoas líderes, formadoras de opinião que passam essas 

informações como estamos fazendo agora através da Escola de Contas, do projeto do 

Conselheiro Nelson Chaves. Então é aplaudir, reconhecer, parabenizar o Conselheiro Nelson, 

Doutora Milene, a equipe da Escola de Contas e, principalmente, Vossa Excelência que está no 

comando de tudo, levando esse projeto extraordinário. Parabéns! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Do mesmo modo eu assino 
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embaixo as palavras do Conselheiro Cipriano. Eu penso que esse é um dos projetos mais 

importantes que o tribunal vem tocando ultimamente, porque da mesma forma que o 

Conselheiro Cipriano falou, ele, além da sua simbologia, tem um significado muito grande. 

Nós conseguimos fazer com que a juventude, os alunos, eles comecem a interessar pelos 

problemas da sociedade, a conhecer o estado, os seus órgãos, as suas entidades, e aqui  inclui-

se o Tribunal de Contas, cumprindo a sua função orientadora e pedagógica, até porque 

futuramente muitos deles serão gestores, e nós não queremos ter aqui o amargo de jiló na boca 

ao condená-los a devolver recursos. Portanto eu acho um projeto muito dignificante para nós e 

para a sociedade do Pará. Então todos que participam dele de algum modo estão de parabéns. 

E vejo aqui que o Conselheiro Nelson Chaves chama atenção para os canais de ouvidoria do 

tribunal, que o tribunal está aberto a receber críticas, elogios, denúncias, reclamações, e isso é 

uma postura muito efetiva, eu até diria democrática, de nós podermos nos associar à sociedade 

e fomentar o controle social. Então eu parabenizo o Conselheiro Nelson, Conselheira Milene, 

Géo e toda a equipe de servidores que participa do projeto. E aqui eu vejo que foram 5 mil 

estudantes, que só ano que vem a gente possa multiplicar por três isso aqui. Muito Obrigado! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Para ser bem 

lacônico, quero parabenizar o Conselheiro Nelson, Conselheira Milene, Géo, toda equipe da 

Escola de Contas, e ressaltando que quando o tribunal faz esse tipo de trabalho, na verdade ele 

não quer apenas dizer ao estudante que eles têm o direito de combater a corrupção, de cobrar, 

de ir atrás do gestor público, mas que eles também têm o dever de não ser corruptos, evitar as 

pequenas corrupções, como colar na escola, por exemplo. Porque nós sabemos que todos 

gestores que nós temos, que são corruptos, eles não são estrangeiros, não são extraterrestres, 

eles saem do seio da sociedade. E quando nós educamos as crianças desde pequenas nas 

escolas, como o tribunal tem feito com esse tipo de programa, dizendo que eles têm que evitar a 

corrupção, de praticar a corrupção, com certeza nós teremos gestores que não serão 

corruptos. A própria Bíblia diz: “Quando alguém é fiel no pouco, ele será fiel no muito.” Ou 

pela via inversa: se alguém não consegue ser fiel naquilo que é mínimo, como que vai ser fiel 

naquilo que é muito? Eu parabenizo mais uma vez. Obrigado! Manifestação do Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Presidente fazer um registro em 40 

segundos, rapidamente. Primeiramente quero parabenizar o Conselheiro Nelson de ter a 
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iniciativa de ir até às escolas. A gente até tinha conversado que é muito importante o tribunal 

sair para disseminar e divulgar esse projeto, que é tão importante como todos aqui já 

disseram. Eu mesma quero estabelecer no próximo ano um espaço na minha agenda para 

poder fazer. Esse ano a gente só não conseguiu por uma dificuldade realmente da agenda, mas 

que é fantástico. E também dizer, Conselheiro Nelson, que esse projeto também tem ganhado 

um certo espaço e sendo divulgado para fora do Pará, como aconteceu em um evento agora em 

Goiás, em que uma Conselheira Substituta de lá, a gente tem um grupo no Whatsapp, e 

pediram quais são as iniciativas que esse tribunal tem feito para fomentar o combate à 

corrupção. E eu citei essa iniciativa que é a questão do Projeto TCE-Cidadão, e aquele 

trabalho que a gente tem feito junto aos conselhos escolares. Então isso é muito importante 

porque demonstra realmente que o tribunal também está saindo para fora do estado. Ontem, na 

reunião que a gente teve com vários órgãos do estado, Procuradoria Geral do Estado, Casa 

Civil, MP, AGE, TCM, a própria Prefeitura de Belém, e, coincidentemente, ontem foi o dia de 

combate à corrupção, a gente também abordou um tema muito sensível, que tem o potencial de 

frear o desvio de recurso público, que é a questão dos repasses para o 3º setor. Isso foi 

abordado na sessão de ontem até o início da tarde. Então, só para dar uma ciência para os 

senhores, a nossa próxima reunião irá acontecer em março do próximo ano, e a gente tem 

algumas ações para serem realizadas até lá, iniciativas de todos os órgãos, porque essa 

reunião é uma reunião de iniciativa do Doutor Sávio, promotor do Ministério Público de 

Justiça, que tem como foco fazer uma reunião interinstitucional com todos os órgãos nesse 

tema sensível que é o 3º setor. Mas ontem, coincidentemente, tendo em vista que ontem era o 

dia do combate a corrupção, a gente teve a feliz coincidência de nos reunir naquela data, 

porque afinal de contas o 3º setor também tem uma influência nesse sentido. Então é isso, 

Presidente. Parabéns Conselheiro Nelson mais uma vez pela iniciativa de ter ido até às 

escolas. Ano que vem espero que a gente consiga ir junto, já que agora a gente vai ficar 

bastante tempo depois da aprovação do projeto “bengala”. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Antes de passar a palavra ao 

Conselheiro Nelson Chaves, quero dizer o seguinte: para mim o que é emblemático aqui é ele 

ter ido, independente de ter pensado o projeto, estar à frente apoiando, mas ontem ele 

compareceu a uma escola pública e eu acho que foi muito importante a figura de um 
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Conselheiro estando a frente do evento. Isso é muito importante. E fica aqui o convite para 

todos nós conselheiros quando pudermos fazer isso, porque isso tem um outro peso quando o 

Conselheiro vai, com devido respeito a qualquer servidor que faz o trabalho, que está lá à 

frente, mas quando vai qualquer Conselheiro representa algo mais. É um outro peso. Então 

parabéns Conselheiro Nelson. Outra coisa: esse casamento do TCE-Cidadão com a Ouvidoria 

eu estou gostando muito. Parabéns a Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, parabéns 

Conselheiro Odilon Teixeira, é um projeto levando o outro, trabalho da ouvidoria dá ênfase ao 

TCE-Cidadão, o trabalho do TCE Cidadão dá ênfase à Ouvidoria. Isso é muito bom para a 

Instituição. Ontem foi um dia extraordinário para o nosso TCE porque nós tínhamos três 

frentes de trabalho na mesma linha: uma que estava o Conselheiro Nelson, outra com a 

Conselheira Milene e outra com o Conselheiro Odilon, que estava nos representando em um 

evento de combate à corrupção na Universidade Federal do Pará. Sem contar que eu estava na 

Presidência da Casa também atendendo vários Secretários de Estado, que vieram tratar de 

assuntos que tem a ver. Então era o que tinha a dizer, estou muito feliz, obrigado pelas 

palavras ditas pelos nossos conselheiros, vamos ouvir o Conselheiro Nelson, que tem um 

compromisso e daqui a pouco um anúncio importantíssimo que tem o Doutor Antônio Maria, 

que já tem aqui as conclusões da reunião ministerial. Ele vai falar disso daqui. Qual é a 

novidade que tem para todos nós. Agora o Conselheiro Nelson Chaves. Antes de falar Vossa 

Excelência, eu quero colocar em votação a proposta da inserção nos anais da Casa a matéria 

do O Liberal, e também eu recomendo que a Secretaria encaminhe um ofício de agradecimento 

ao Jornal O Liberal, ao seu proprietário, porque ele não tem obrigação de dar a matéria, de 

publicar a matéria, mas o fato de ele dar repercussão a isso na coluna principal do Jornal. Isso 

nos fortalece muito, fortalece o nosso trabalho, eu acho isso importante. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 

214/2015-Sec, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, teve que fazer a síntese da síntese, vou me esforçar por 

fazê-lo. Primeiro agradecer as manifestações generosas dos companheiros e penso que na 

minha vida pessoal uma data memorável, ontem. Penso que também fica na instituição. 

Primeiro quero dizer a Vossa Excelência que eu não fui comandando coisa nenhuma lá. Eu fui 

um convidado da escola para fazer uma participação do projeto TCE-Cidadão, que fala, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1926

sobretudo do controle social, que é a grande recomendação da Carta Brasileira, da nossa 

Constituição. Vou ser sintético, mas é importante abordar isso. A Surpresa agradabilíssima, e 

vossa Excelência que foi coordenador do processo da educação dos trabalhos do que refere 

agora na área do Conselheiro Cipriano Sabino, de nós vermos uma escola que faz jus, uma 

escola pública, Escola Anísio Teixeira, que faz jus ao seu patrono. Ninguém pode falar em 

educação neste país se não conhecer o trabalho de Anísio Teixeira, inspirador de Darcy 

Ribeiro e tantos outros que lutaram pela educação em tempo integral neste país, para formar 

de fato cidadão dentro da escola. Uma escola pública, nada de luxo, absolutamente bem 

cuidada, limpa, zelada não só pela direção, pelo Coordenador professor Sérgio e como diretor 

professor Dário, mas a participação extraordinária dos estudantes da manutenção do espaço 

escolar. Isso é raro. Isso dá para nós a esperança de que não é possível perder a esperança. É 

possível a escola pública ter ótima qualidade. Foi uma surpresa, não conhecia, não tenho 

nenhum relacionamento pessoal com os dirigentes da escola, mas é importantíssimo que se 

louve aqui esse primeiro passo. A questão do TCE Cidadão abordando primeiro a Ouvidoria 

em todos os momentos, sendo citada junto do TCE-Cidadão como a irmã gêmea, porque ela vai 

na direção do Controle Social. E a referência que Vossa Excelência faz à imprensa é 

justíssima. Qualquer trabalho que se busque a transparência e o combate à corrupção. A 

imprensa é o pilar indispensável no sentido de divulgar a notícia certa, a notícia correta. E me 

lembro aqui das palavras do Nelson Mandela, que dizia que não se assustava com o barulhos 

dos maus, o que causava problema para ele era o silêncio dos bons. É o que está acontecendo 

no Brasil, porque a grandíssima maioria da nossa população de gente correta, de gente séria, 

que muitas vezes os maus, pelos gritos, tentam levar a barca em uma outra direção. Então isso 

aqui é puro controle social. Dizer do desempenho, do salto que foi dado dentro da escola e 

aqui agradecendo a equipe maravilhosa que tem a Escola de Contas, na diretoria da 

Professora Géo, e nesse Conselho Consultivo que é um conselho operoso, nós partimos da 

cartilha que já existia. Esse trabalho não é meu. São muitas mãos elaborando isso. Eu sou 

apenas, talvez o mais velho, pensei neste sonho, temos a cartilha, aliás, temos uma cartilha 

muito boa também do MPC, feita pelo Doutor Antônio Maria, também nesse sentido, em uma 

outra abordagem. A nossa Cartilha e a sonorização dessa cartilha. E quero dizer, Conselheiro, 

que foi uma conquista nossa, Conselheira Milene participou tanto disso, como participou na 
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Géo, a Alice, o Francisco, servidor eleito pelo voto direto para representar os servidores na 

questão dos multiplicadores que pensamos, que poderia chegar com 2, 3, 4 colegas, 

competentes, impossíveis de alcançar o número que hoje já estamos festejando. E foi criado 

uma material didático, a Milene e eu trabalhamos também muito em cima disso, que qualquer 

expositor Presidente dentro do tribunal de contas, esta é a nossa meta, será um grande prazer, 

uma grande honra para a escola, e nós somos passageiros, passageiros na escola também. 

Quando nós conselheiros estamos lá diante dos alunos, a receptividade, a maneira amável, 

fraterna com que fomos recebidos, surpreendente para mim na intensidade que foi ontem, uma 

coisa extremamente vigorosa no sentido de nos trazer novamente a esperança assim como o 

fogão que tem que ser realimentado pelo botijão de gás que acaba, como o carro que não pode 

andar sem o combustível, essas nossas idas encontrando a juventude. Ela nos dá o combustível 

para gente acreditar no futuro deste país. E nós fizemos um programa que o nosso grande 

desejo é que qualquer servidor do tribunal possa dizer para a sociedade o que é o TCE 

Cidadão, o que é que nós estamos buscando, que é o controle social que a Constituição 

determina. E fizemos um material que, na minha visão, tem que ser aperfeiçoado. Nada é 

perfeito. Fizemos um material dentro desta escola, absolutamente competente que qualquer 

expositor que vá falar do TCE-Cidadão não vai ficar encalhado no meio do caminho, o que vai 

mudar logicamente como qualquer aula, é o tempero do professor e a da professora. Mas nós 

conseguimos montar, a Milene ali há de concordar comigo, porque participou conosco 

também. O material de apoio para a mensagem que nós vamos transmitir que dá uma 

segurança enorme para o expositor. Então mesmo aquele servidor nosso, por eventual timidez, 

vai se sentir muito bem porque ele estará amparado por uma material didático de ótima 

qualidade. É verdade, além de Goiás, nós temos recebido para nossa honra e satisfação, 

alegria, pedidos de outros tribunais desejosos também de irem nessa mesma direção. Então eu 

queria registrar, o Jornal demonstra, presidente, e isso não é a mim, eu acho que a nós todos. 

Quero elogiar também a dinâmica equipe da comunicação desta Casa, o apoio que foi dado 

pela administração, pelos motoristas que foram para dentro da exposição. Porque 

inicialmente, Doutora Milene, elas pensavam que era uma sala de aula com 30, 40 pessoas, 

convocaram outro colégio, e, de repente, nós tivemos que fazer uma explanação para mais de 

200 pessoas lá. Isso foi extremamente feliz, e queríamos dizer que aqui no jornal tem várias 
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páginas, todas elas têm seu valor, não tenha dúvida, mas tem aquela que nós chamamos de 

“Páginas Nobres”, aquelas onde as notícias são destacadas, aquela que é a veiculação 

principal do jornal. Está matéria do O Liberal foram lá, porque eles têm uma página de 

responsabilidade social, e até quando ouvi a entrevista conosco, com a professora e com os 

alunos, isso aqui vai para a página, que é uma ótima página, a pagina de “Responsabilidade 

Social”. Essa matéria saiu na página 3, no 1º caderno, quer dizer, e na construção do controle 

social é indispensável a participação da imprensa, e na medida em que ela vai e nos dá esta 

oportunidade, nos dá essa consideração de jogar para milhares e milhares de leitores, pela 

tiragem do jornal, uma matéria que fala do TCE, não é do Nelson, nem da Milene, do Luís, do 

Cipriano, mas de todos nós, Procurador Antônio Maria, Julival, Odilon e todos os nossos 

servidores. É uma honra para nós, ele está falando do programa do Tribunal de Contas do 

Estado que vai em busca da construção da cidadania, que é a transparência, o combate à 

corrupção e, fundamentalmente, a imprensa para lutar. Porque, esses ensinamentos e esse 

diálogo, o que eu acho fascinante é a capacidade de podermos dialogar com a juventude sem 

ter medo da pergunta que venha, podendo olhar nos olhos de cada um, jamais com arrogância, 

ao contrário, com muita humildade. Então para mim eu fiquei extremamente feliz pela enorme 

colaboração que sempre foi dado a esse minúsculo projeto, que se torna grandioso pelo que vai 

fazer pelo apoio de todos e que a gente via assim, como eu estava dizendo lá, Conselheiro 

Odilon, um projeto que nasceu muito humilde. Eu mesmo não fazia projeção do que ele poderia 

alcançar, porque aqui há escolas da cidade, mas há escolas no interior também. Esse pessoal 

tem sido diligente, tem ido ao interior em condições difíceis, que era assim como se visse uma 

criança nascendo, e pelo crescimento do projeto como se a gente estivesse pegando uma 

criança para passear pela primeira vez na praça pública. Porque ontem eu tive a alegria muito 

funda no meu coração, eu acho que nos nossos corações de vermos que o projeto não pode ser 

apagado, ele não pode voltar atrás. Ele está absolutamente em consonância com o que a 

sociedade reclama e, fundamentalmente, com a nossa Constituição. E por que é que nós 

estamos fazendo isso? Dizendo, levando que a aqui tem o Conselheiro Odilon no endereço 

eletrônico número tal, que vai receber a reclamação deles e que no próximo encontro os 

conselheiros vão lá. Não sou só eu que tenho que ir. Vai a Conselheira Milene, Cipriano, 

Julival, Odilon, Vossa Excelência, quem quiser e que vai nos dar o prazer do MPC. Mas é uma 
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coisa que nasceu, e esse menino que é o TCE-Cidadão não pode morrer. Ele vai se tornar um 

adolescente muito forte e um adulto. Espero que ele não precise ter uma vida tão longa. Porque 

eu espero que daqui há algumas década, não sei se o Doutor Antônio Maria e eu teremos a 

oportunidade ainda, pelo menos dentro da Instituição, espero vida longa para nós dois, mas 

pelo menos a gente não precise ser tão intenso porque a juventude já estará preparada. Então, 

nesse sentido, eu finalizei para eles e vou dizer aqui que era o viajante andando e encontrando 

três homens quebrando pedras, e perguntou ao primeiro o que ele fazia. Ele disse: “Eu estou 

quebrando pedras.” Ele perguntou ao segundo: “O que você está fazendo?” Ele disse: “Estou 

ganhando a minha vida quebrando essa pedra.” Então perguntou ao terceiro: “E o que você 

está fazendo aí?” Ele disse: “Eu estou construindo uma catedral”, porque o pensamento dele 

não era só fazer o quebra, quebra das pedras, ele sabia que estava quebrando pedras, mas que 

no futuro aquela pedra que ele quebrava ali iria construir uma Catedral. E essa Catedral que 

eu acho que nós estamos construindo humildemente aqui no TCE com este programa. Nós 

estamos pensando em uma catedral que talvez não vejamos concluída, mas o dia que as 

gerações futuras puderem contemplar essa Catedral, haverão de encontrar o nosso sangue, o 

nosso suor e a nossa lágrima em cima dessas pedras no sentido de fazer com que o Brasil 

encontre o seu verdadeiro destino, que é ser uma pátria grandiosa, justa, solidária, fraterna e 

progressiva. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem líder! Muito obrigado pelas palavras de todos. Mais uma vez parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agradecer 

a Vossa Excelência, me perdoe, porque também todo este programa, todo esse apoio logístico, 

é justo de realçar que nenhum momento Vossa Excelência negou qualquer tipo de apoio, até 

com sacrifício, eu sei da administração para proporcionar que o programa pudesse se 

desenvolver. Então Vossa Excelência é merecedor também desse agradecimento sincero por 

tudo aquilo que Vossa Excelência tem proporcionado no sentido de configurar e consagrar este 

projeto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito obrigado e pode contar comigo. E agora para encerrar, estamos às 13h49min, 

a sessão mais longa do ano, vamos ver a novidade agora do Ministério Público de Contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do MPC Antônio Maria Filgueiras 

Cavalcante: Eu quero primeiramente, não preciso dizer, o Conselheiro Nelson pode contar com 
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o nosso MPC nesse programa. Sabe que nós acompanhamos todos os programas, tudo aquilo 

que o tribunal faz, e, portanto, esse programa. E quando quiser convidar o Ministério Público 

nós estaremos aqui prontos. Mas a grande notícia que foi pronunciada aqui pelo nosso 

Presidente é que o Rogério me trouxe aqui a nuvem branca, “habemus Procurador Geral”! O 

Doutor Felipe, que já foi por aclamação, foi indicado por todos os colegas, todos os 

companheiros. Quando eu sai eu disse o que achava que realmente era para ser feito, mas foi 

me trazida a notícia de que nós temos o Doutor Felipe o novo Procurador Geral, dependendo 

evidentemente do Governador que vai nomeá-lo. Eu queria falar aqui o seguinte: 

primeiramente eu quero pedir desculpas a todos os conselheiros, titulares, substitutos, pela 

demora da vinda de um Procurador para fazer parte da sessão depois do intervalo, porque 

realmente eu tive que me ausentar da sessão porque eu tenho um dever institucional com o 

Tribunal. Evidentemente eu tinha que vir, porque além do dever constitucional eu tenho 

respeito e consideração para com o plenário e para com os colegas. Então eu não poderia 

deixar. Sei que a sessão não poderia continuar e estava no intervalo, mas o intervalo estava se 

prolongando e eu tive que largar tudo e vir aqui por causa que eu não poderia jamais deixar os 

conselheiros aqui a espera do MPC, enquanto eu for o representante do MPC evidentemente 

até o dia 20 de fevereiro do próximo vindouro. E eu gostaria também de dizer o seguinte: todos 

viram no dia 25 passado que nós viemos aqui em uma reunião, uma sessão solene que nós 

homenageamos várias autoridades do estado, conselheiros que ainda não tinham sido 

homenageados, porque o Conselheiro Nelson e a Conselheira Lourdes Lima, e o Conselheiro 

Cipriano já tinham sido, mas os demais ainda não. Então nós demos os nossos colares às 

maiores autoridades do estado e a outras pessoas que vieram também de outros estados da 

federação. Mas eu quero convidar a todos que amanhã nós vamos fazer em nosso salão nobre 

uma sessão onde nós vamos homenagear os servidores. Eu entendo, Presidente, que os 

servidores de uma instituição são a base propulsora de qualquer instituição. Então eu acredito 

que os servidores sempre devem ser valorizados. E nós do MPC vamos fazer uma sessão onde 

iremos homenagear alguns servidores, não só do Tribunal de Contas, como também MPC, 

como, por exemplo, o Secretário, Subsecretário, a Diretora da Escola também será 

homenageada, os militares, Coronel Bastos, Major Soares, e outras pessoas também do 

Tribunal de Contas que sempre nos dão o apoio. É o reconhecimento do Ministério Público de 
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Contas não só esses poucos servidores, mas a todo Corpo Funcional do Tribunal de Contas. 

Então é nossa intenção valorizar os servidores não só do Ministério Público de Contas, mas 

também do Tribunal de Contas. Então amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos no nosso 

salão nobre uma sessão onde nós todos estaremos presentes com os convidados amigos e tudo 

mais. Então todo plenário e todos os conselheiros que quiserem ir nós ficaremos muito felizes 

com a presença, ou outros servidores que também quiserem, familiares daqueles que vão ser 

homenageados. Eu gostaria de homenagear a todos, mas eu não tenho medalhas e não tenho 

dinheiro para comprar medalha para todos, mas em nome desses poucos que não vão ser 

homenageados, todos os servidores do TCE e do MPC, que ainda não receberam a nossa 

homenagem, sintam-se homenageados, sintam-se medalhados. Então é essa minha 

comunicação, meu convite, e repito as minhas escusas pela demora que teve na sessão, que foi 

involuntária, mas eu jamais poderia deixar que ela se alongasse mais. Eu tinha que vir aqui, 

vocês viram, que eu estava preocupado, mas graças a Deus tudo acabou, correu da melhor 

maneira possível, temos um novo Procurador Geral, a fumaça branca saiu, não teve mais 

problema. Está tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, a primeira parte da nossa 

sessão, honrosamente para nós, como honrosamente agora, até o meio dia nós tivemos um 

Procurador jovem. Agora passando do meio dia nós já estamos com entardecimento que me 

envolve também. De maneira que não tem nada contra o nosso Procurador, já pela parte da 

tarde já foi o Procurador, quando o sol já está chegando para o poente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Meus amigos, às 

13h55min, estamos encerrando a sessão, e eu achei isso importante. Final do ano e agente 

trabalhando dessa forma. Parabéns a todos os conselheiros, ao MPC e esses cumprimentos eu 

quero que sejam estendidos aos nossos servidores, aqueles que assessoram os nossos 

conselheiros e aqueles que trabalham na nossa Instituição. É por isso que estamos aqui até este 

horário. É porque a gente contou com o apoio dos nossos servidores. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente, eu 

queria só parabenizar o Doutor Antônio Maria pelo que fez à frente do MPC. Ainda vai ter um 

outro momento para isso, mas já deixar registrado, e cumprimentar e parabenizar também o 

Doutor Felipe Rosa Cruz, que foi eleito para nova missão, desejando a ele sucesso e com toda 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1932

humildade nos colocando à disposição para ajudá-lo no que for possível. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu creio que é isso que 

a gente vai falar agora em nome de todos os conselheiros, a palavra do Conselheiro Cipriano 

tem aquiescência de todos nós, estamos felizes com a decisão do MPC em escolher um 

Procurador jovem, entusiasmado. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho em prol 

da Instituição. Então os nossos parabéns, os nossos cumprimentos ao Doutor Felpe Rosa Cruz, 

nosso Procurador Geral, eleito do Ministério Público de Contas. Parabéns Doutor Antônio 

Maria. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e cinquenta e sete 

minutos (13h57min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 10 de dezembro de 2015. 
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