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ATA Nº 5.374 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da 

Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral 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 as ausências dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de saúde e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, por motivo de força maior. Convoco para atuar como Conselheiros nesta 

Sessão os Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha. 

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

primeiro (10) de março de 2016, 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 

André Teixeira Dias: Declaro-me impedido na forma regimental. Manifestação do 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 
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(Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2015/50374-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário, realizado pela Agência de 

Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao gestor da 

ARCON e determinações. Em seguida, a Presidência proclamou que o responsável pelo ato, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros, e aplicar ao senhor Andrei Gustavo Leite 

Viana de Castro a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa 

intempestiva dos contratos a este TCE. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a 

manifestação da relatora. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2007/51544-6, que 

agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo 

Estado, procedência Associação dos Municípios da Calha Norte, responsável Argemiro José 

Wanderley Picanço Diniz, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das 

contas com ressalva, com expedição de determinações ao responsável, Associação dos 

Municípios da Calha Norte e aos Municípios filiados à AMUCAN e, ainda, aplicação 

regimental ao Senhor Antônio Maria Fonseca Pereira. A seguir, a Presidência proclamou que os 

responsáveis supracitados, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se 

fizeram representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

regulares e, aplicar ao senhor Antonio Maria Fonseca Pereira a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela não emissão do Laudo Conclusivo. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência 

que decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. Logo após, foi anunciado o Processo 
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nº 2009/51501-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidos pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, 

responsável Álvaro Brito Xavier, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das 

contas, com aplicação da multa regimental ao seu responsável. A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas regulares, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o 

plenário acatar a manifestação do relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 

2009/51510-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidos pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Óbidos, responsável Jaime 

Barbosa da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Ao solicitar a 

retirada deste processo da pauta de julgamentos, sua Excelência obteve, de pronto, o 

atendimento Foi sequencialmente anunciado o Processo nº 2009/51852-5, que cuida da 

Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do 

Nascimento, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, ao 

solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve a imediata e 

recíproca gentileza. Logo após foi anunciado o Processo nº 2009/52791-2, que trata da 

Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, 

procedência Conselho Escolar da Escola em Regime de Convênio São Paulo das Pedrinhas, 

responsável Rozimeire Silva de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado 

Julival Silva Rocha. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

opinou pela regularidade das contas, com aplicação da multa regimental a senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann e determinação à SEDUC. A Presidência, então, tornou público que a 
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responsável pelas presentes contas, quanto a concedente dos recursos, embora regularmente 

notificadas, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar a senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$214,00 (duzentos e catorze reais), pela não 

emissão do laudo conclusivo. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do 

relator. Imediatamente foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2010/50711-8, que alberga 

a prestação de Contas do Laboratório Central do Estado do Pará, referente ao exercício 

financeiro de 2009, responsável Kleyffson Alves de Miranda, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais cabíveis ao seu responsável e recomendações formuladas do 

relatório da SECEX. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

Alves de Miranda em débito para com o erário estadual na importância de R$6.473,26, (seis 

mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), aplicando-lhe a multa no valor 

de R$970,98 (novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos), pelo débito apontado e com 

as recomendações do DCE desta Corte de Contas. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 

a manifestação do relator. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2010/51035-0, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, 

procedência Conselho Escolar do Colégio Paes de Carvalho, responsável João Bosco de Melo 

Ferreira, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha. No 

cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas, com 

isenção da aplicação da multa regimental ao seu responsável em face do Prejulgado nº 14 desta 
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Corte de Contas e, imputação da multa regimental a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann. 

A seguir, a Presidência proclamou que os responsáveis supracitados, embora regularmente 

notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar a senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela 

não encaminhamento do laudo conclusivo. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 

a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2011/53008-0, que cuida 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, 

procedência Instituto Pobres Servos da Divina Providência, responsável Noivar Brustolin, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos ditames legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com ressalva, com isenção da 

aplicação da multa regimental ao seu responsável em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de 

Contas e imputação da multa regimental ao senhor Hélio Franco de Macedo Junior e com 

expedição de determinações. A seguir, a Presidência proclamou que os responsáveis 

supracitados, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. 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, sem aplicação da multa regimental ao seu responsável em face do Prejulgado nº 14 

desta Corte de Contas e, ainda, aplicar ao senhor Hélio Franco de Macedo Junior a multa no 

valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não atendimento de diligência a esta 

Corte de Contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do relator. Logo 

após, foi anunciado o Processo nº 2013/50097-5, que trata da Prestação de Contas do Hospital 

Regional de Salinópolis, referente ao exercício financeiro de 2012, responsável Merian Benoliel 

Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos 

ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com aplicação da 
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multa regimental à responsável. Presente à sessão, foi concedida a palavra para a senhora 

Merian Benoliel Gomes, direito à ampla defesa, conforme preceituam os ditames 

constitucionais: Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado e demais 

autoridades aqui presente, bom dia. Eu gostaria, se fosse possível, de um recurso de 

reconsideração, porque só agora que eu recebi o comunicado. Os demais comunicados eu não 

recebi porque eu não moro aqui em Belém, definitivamente, eu trabalho em Salinas, raramente 

eu venho aqui em Belém. Por isso eu queria um período para eu poder me defender por escrito. 

Garanto a todos aqui presente que eu fiz o máximo por aquele hospital. Lógico, trabalhando 

com deficiência de recursos humanos, uma série de dificuldades. Mas tudo o que a gente fez 

durante aqueles três anos foi de intenso trabalho. Então eu precisaria me defender. Eu gostaria 

de ter essa compreensão das autoridades aqui presentes. A matéria entrou na fase da discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva 

Rocha: Presidente, senhores conselheiros. Segundo o Código de processo Civil, o domicílio do 

servidor é o local onde ele trabalha, não é isso? Como ela trabalha em Salinas, o telegrama 

deveria ser encaminhado para lá, para que ele pudesse alcançar o objetivo da comunicação. 

Essa é a minha observação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, esta situação alegada pelo conselheiro Julival, penso que esta 

Casa tem buscado ao longo tempo e persegue encontrar a justiça sempre. A senhora Merian 

está alegando alguma dificuldade entre a entrega da citação, recebimento da convocação para 

vir a este tribunal, eu não sei, já houve aqui neste plenário, que a gente pudesse sobrestar o 

julgamento, não fazer o voto agora, daria a ela 15 dias. Eu, unicamente, vejo no processo que 

ela está apenas penalizada pela multa, anotei aqui, a irregularidade seria, mas sem devolução, 

no caso. Daria, como sugestão, e se tiver a acolhida do plenário, a gente daria 15 dias para 

que houvesse a possibilidade, que não se tivesse nenhuma alegação de cerceamento de defesa. 

Não sei. Mas o plenário é soberano. Apenas pela alegação da questão do endereço. Ela afirma 

que trabalha em Salinas, e também há registro na secretaria no endereço de Belém, essa é a 

dificuldade que estou encontrando para finalizar. Se o plenário acolher que a gente possa 

sobrestar o julgamento, se não darei o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: A Proposta do conselheiro relator é que o 

processo fique suspenso por duas sessões. Mas seria importante, como é julgamento marcado, 
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que já ficasse definida a data que voltaria ao plenário, porque ela já fica automaticamente 

citada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Ao 

Encontro que o conselheiro Julival afirmou, ela foi citada em Belém, não em Salinas. Eu 

concordo com o conselheiro, o servidor público, o domicílio dele principal é a repartição onde 

ele trabalha. Eu penso que nesse caso temos que devolver o prazo para que ela possa fazer a 

defesa de forma tranquila, em 15 dias. Duas sessões não dão 15 dias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu queria também determinar à 

secretaria, dona Merian, muito interessante esse debate, a gente tem todo o interesse de 

oportunizar a senhora a chance de fazer a sua defesa. Assim, a secretaria pode até se enganar, 

o que é muito difícil, é uma equipe muito boa que temos. E geralmente se manda para o 

endereço que a gente tem. É muito importante que o jurisdicionado sempre informe a 

secretaria do endereço que deseja receber a correspondência. Pelo que eu entendi, a senhora é 

de Belém, está trabalhando lá, é isso? Muito bem. Já está lá há algum tempo. Manifestação da 

Senhora Merian Benoliel Gomes: Hoje eu estou como secretária de administração da 

prefeitura. Nunca parei, sempre trabalhando lá. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Eu gostaria de fazer uma pergunta a 

responsável. A senhora reside onde? Manifestação da Senhora Merian Benoliel Gomes: Eu 

resido em Salinas. Tenho residência fixa em Belém, mas raramente venho a Belém. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Mas o endereço que a senhora comunicou a secretaria para fazer comunicação com da 

senhora, qual endereço a senhora passou? Manifestação da Senhora Merian Benoliel Gomes: 

Na época foi a minha residência fixa de Belém. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: E hoje, a senhora repassou seus 

endereços para a secretaria, a senhora repassou. Manifestação da Senhora Merian Benoliel 

Gomes: Hoje eu não repassei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Uma dúvida, conselheiro relator, a senhora Merian já se defendeu: Existe 

defesa nos autos dela? Não existe defesa nenhuma ou ela está se insurgindo apenas contra a 

notificação para a sessão de julgamento? Manifestação da Senhora Merian Benoliel Gomes: 

Eu não me defendi não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Só para o julgamento. A secretaria está me mostrando, na hora da entrega, 
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deveria ter sido entregue o telegrama, não havia ninguém na residência, então voltou. Eu acho 

que nós devemos estender a possibilidade para o julgamento completo. Vai te dar o prazo que 

for necessário para ela esgotar em todos os níveis. Fazer a justiça aqui. É o que se deseja. 

Acho que essa sugestão, até do conselheiro a gente pode acatar, que possa fazer reabertura, 

alguma coisa nesse sentido, e dar ela amplo direito de defesa. A reabertura, logicamente o 

Plenário acolhendo, acho perfeitamente pertinente, sem problemas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Eu acho, 

presidente, então, sendo assim, a secretaria lavra um termo de que ela tomou conhecimento e 

aí a gente devolve a ela o prazo de 15 dias que é o que o regimento prevê para apresentação de 

defesa. Contados da data de hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Perfeito. E eu quero depois determinar a secretaria que a 

partir de hoje se defina o endereço que a senhora deseja receber a correspondência, se Salinas 

ou Belém. Eu peço a doutora Cláudia que após o encerramento da votação deste processo, 

preste a senhora Merian todas as informações que ela necessitar para a apresentação da sua 

defesa. Vou colocar em votação da proposta do relator, pela reabertura da instrução 

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

Essa eu também queria perguntar a ela, se essa é a decisão dela, de que a documentação a ela 

endereçada no momento, em que ela embora seja residente em Belém, mas esteja coma missão 

profissional em Salinas, de fato onde tem que ser endereçado essa documentação, para Belém 

ou Salinas? Manifestação da Senhora Merian Benoliel Gomes: Para Salinas. Se eu deixar de 

trabalhar eu comunico. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Se a senhora mudar de endereço daqui para frente, por favor, comunique a 

secretaria do tribunal. A partir de hoje, qualquer expediente em relação a esse processo, não 

sei se tem outro, será para o endereço de Salinas. Foi, então, proferido ratificado o voto no 

sentido de reabrir a instrução processual, procedendo-se a citação da responsável, para no prazo 

de (15) quinze dias apresentar defesa nos autos. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 

a manifestação do relator. Sequencialmente, foi anunciado o Processo nº 2005/51478-1, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Baião, responsável Benedita 

do Pilar Lobo Dias, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 
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cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, 

com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais 

cabíveis. A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando a senhora Benedita do 

Pilar Lobo Dias em débito para com a Fazenda Pública Estadual na importância de 

R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$5.400,00 

(cinco mil e quatrocentos reais), pelo débito apontado, e, ainda, aplicar ao senhor Nilton Lopes 

de Farias a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da 

tomada de contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do relator. Sem 

detença, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 2005/51479-2, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, responsáveis 

Geraldo Francisco de Moraes e José Antônio Lima Ferreira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves que solicitou a retirada deste processo da pauta de julgamentos, o 

que obteve o imediato deferimento. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2007/53415-6, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Curuçá, responsável 

Josué da Silva Neves, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A 

presidência anunciou, antes da relatoria, a suspeição do conselheiro André Teixeira Dias. No 

cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, 

com aplicação das multas regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Em não havendo, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de valores, aplicar 

ao responsável as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela 

grave infração à norma legal e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração 

da tomada de contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação da 

relatora. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2007/53419-0, que cuida da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais, Criadores, Mineradores e Madeireiros 

de Cachoeira do Piriá, responsável Darito Silva dos Santos, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pela irregularidade das contas, sem importar em devolução de valores, com 

aplicação das multas regimentais cabíveis e expedição de determinação a SETRAN. A 

Presidência, então, proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de valores, e, aplicar ao 

responsável as multas nos R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela grave infração à 

norma legal e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de 

contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. 

Imediatamente, foi dado conhecimento público a respeito do Processo nº 2007/53890-7, que 

agasalha a tomada de Contas instaurada na União Municipal das Associações de Moradores de 

Paragominas, responsável Bruno de Farias Cardoso, cujo  Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da 

aplicação das cominações legais pertinentes e mais multa a Senhora Sônia Lúcia Bastos 

Maranhão. Presente em plenário a concedente dos recursos supracitada manifestou-se, 

considerado o direito à ampla defesa: Bom dia. Talvez não seja nenhuma defesa porque a 

minha defesa já foi apresentada. Eu só queria lembrar que a gente não estava mais na Ação 

Social nesse período. Eu estive lá de 2003 a 2006. Eu fui exonerada no dia 28 de dezembro de 

2006. O convênio tinha um prazo de vigência de 14 de junho de 2006 até 13 de junho de 2007. 

Esse prazo de vigência já não tinha mais como ficar acompanhando. Embora, a pessoa que me 

substituiu anteriormente, fez um relatório de acompanhamento e por não encontrar as devidas 
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notas de prestação de contas, resolveu que o objeto do convênio não teria sido cumprido. Na 

verdade, o que aconteceu dentro dessa situação é que na minha ignorância da legislação, tudo 

que nos era previsto de fazer, foi feito. Nós tínhamos a competência funcional de receber a 

documentação da instituição, analisá-la devidamente, inclusive com exigência fundamental de 

ter a certidão negativa do Tribunal de Contas para que pudesse ser o plano de trabalho e tudo 

mais, que aquele recurso que fosse aplicado, para que pudesse dar segmento no andamento de 

processo. Isso era feito com muito critério. Talvez, no caso específico e alguns outros que 

possam ter passado por este tribunal, todas as motivações têm sido em cima da prestação de 

contas de quem recebeu recurso e deveria aplicá-lo. Essa prestação de conta, pelo que lemos, 

está de acordo com o objeto de convênio, portanto, com o plano de trabalho que foi 

apresentado. O que causou dúvidas foi a questão da veracidade da documentação apresentada. 

Eu acho que aí eu já não teria tanta responsabilidade com relação a isso. E quanto à prestação 

de contas em si, na época, eu não sei agora dizer aos senhores se funciona desse jeito, mas a 

prestação de contas era repassada diretamente ao Tribunal de Contas, não era feita na Ação 

Social, embora a gente orientasse a todas as pessoas que recebessem os recursos, como 

deveria ser prestada conta. Então, na verdade, não é uma defesa, porque eu já a fiz por escrito. 

Eu queria alertar e lembrar certas situações de que a Ação Social, na época e agora já extinta, 

era um órgão muito pequeno e com muita dificuldade de poder, em termo de pessoal, 

acompanhar o volume de trabalho e de recursos que ela repassava às entidades e organizações 

sociais para seus desempenhos. Às vezes não dava para fazer, não por negligência, não por 

desacatar o Tribunal, não por desconhecer a lei, e não estou querendo fugir aqui das minhas 

obrigações enquanto a pessoa que naquele momento estava responsável pelo erário. Então não 

é uma defesa. É uma explicação. A minha defesa está por escrito. Mas, devido a tantas 

situações que tem acontecido aqui no Tribunal, eu resolvi hoje vir até aqui aos senhores e 

tratar especificamente deste assunto. Eu agradeço a atenção de todos e eu espero poder ter 

explicado pelo menos que em nenhum momento é um descompromisso com este Tribunal, a 

quem eu respeito a todos. Obrigada. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Doutora 

Sônia, a senhora tem alguma coisa por escrito para deixar? Não? Presidente, embora não haja 

uma documentação, ela deu explicações a respeito de prazos, acho que isso poderia ser 
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acatado pela secretaria, uma peça que nós pudéssemos, que inclusive nós todos conhecemos o 

trabalho da doutora Sônia Maranhão na frente da Asipag não há nenhuma dúvida da sua 

competência, da sua diligência. Acho que em respeito a presença dela, que vem a esta Casa dar 

explicações, não digo nem se explicar, mas dar explicações a respeito deste processo. Eu gostaria 

que fosse averiguada a possibilidade de tomar este depoimento que ela faz aqui para que a gente 

possa reavaliar este processo. Terminaria por propor uma reabertura da instrução. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Só um 

questionamento, conselheiro Nelson. Ela alegou que ela não estava no exercício da gestão na 

época que se encerrou o convênio, não é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente. Estas dúvidas da data, no depoimento dela, eu acho que 

nós deveríamos fazer esse esclarecimento cabal, profundo. Ela fez uma alegação, em um manuseio 

rápido da documentação talvez não pudesse ter a precisão necessária. É o depoimento dela que 

vamos analisar as datas, aqueles motivos todos alegados, para chegar em uma conclusão mais 

tranquila e que eu me sinta mais à vontade para expressar uma opinião final e decisiva. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: 

Seria para reavaliar o processo? Ok, presidente. A minha dúvida, na verdade, é só em relação a 

isso, porque a nossa resolução determina que a responsabilidade deve ser daquele que a gestão 

tenha encerrado com a vigência do convênio, salvo se tiver indicado algum servidor devidamente 

designado, então seria só isso. Antes que o processo voltasse, caso fique caracterizado que ela 

realmente não estava na gestão na data de encerramento da vigência, que seja procedida a 

situação daquele que o assim estava. É só isso. Em seguida, sua Excelência ratificou seu voto para 

solicitar a reavaliação do processo e, se for o caso, propor a reabertura da instrução processual. 

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

presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2011/52897-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Ao solicitara retirada da pauta de julgamentos, a Presidência providenciou o 

imediato deferimento. Neste momento sua Excelência Conselheiro André Teixeira Dias se ausentou 

definitivamente do Plenário desta Corte de Contas. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2012/52175-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de Moradores e Produtores 

do Bairro da Cidade Nova, responsável Manoel Raimundo Pinheiro, cujo Relator foi o Conselheiro 
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Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou 

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

regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Manoel 

Raimundo Pinheiro e Carlos Alberto da Silva Leão com as cominações cabíveis extensivas ao 

senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera. Presente à sessão, o senhor Manoel Raimundo Pinheiro 

apresentou manifestação conforme preceitua a ampla defesa: Senhores membros deste Tribunal. Em 

particular, Senhor Presidente Luís da Cunha Teixeira e Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Dizer 

para vocês que eu estou aqui hoje em uma condição de réu, mas fiz parte do Tribunal do júri da 

minha comarca de Igarapé-Miri durante 11 anos. E esta Associação de Bairro da Cidade Nova é a 

única do município como associação que estamos participando de todos os conselhos municipais 

com a responsabilidade que temos em propor fazer o controle, acompanhamento da aplicação das 

obras públicas. E dizer para vocês o seguinte: nós somos eternos aprendizes. Nós estamos 

passando por este momento que não é coisa de outro mundo, mas que nós quando fizemos esse 

convênio, recebemos esse recurso, não sabíamos que tínhamos que prestar contas com este 

Tribunal. Nós não fomos avisados disse. E quando nós fomos notificados, justamente, a partir daí 

nós tomamos as providências e tudo aquilo que nos solicitaram nós encaminhamos e estamos aqui. 

Uma das coisas que estava verificando, pode ser que seja aqui em relação à questão da data dos 

recibos, que aqui no recebido está dizendo a data que foi executado o evento, 21 de dezembro de 

2008. Mas na data do recibo, como nós pegamos depois, claro que não íamos induzir as pessoas a 

assinarem uma data retroativa, está no dia 9 de abril de 2010. Então talvez seja um dos 

questionamentos. O que a gente quer pedir para vocês, no caso, dependendo da situação, que nos 

dê um prazo para que nós possamos estar revendo aquilo que é necessário, porque nós precisamos 

do nome desta associação limpa. O meu nome talvez até pode ser comprometido em alguma coisa 

se eu fizer negócios diferentes. Mas esta associação, hoje, é a única associação, vamos dizer, de 

Igarapé-Miri, que nós estamos fazendo trabalho da inclusão social. Prosseguimos, na realidade, 

fazendo trabalho de inclusão social, construindo obras, com ajuda da própria comunidade, do 

comércio, enfim, onde nós estamos trabalhando a inclusão social para reduzir a violência, 

principalmente com criança e adolescente. Então a importância dessa associação para nós, para o 

município, para o Brasil e para o mundo. Porque quando se reduz a violência, o resultado é para o 

mundo inteiro. Nós estamos aqui pedindo para ver qual a melhor forma possível para que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 312

possamos estar revendo, se no caso alguma coisa está comprometendo o nome da associação. 

Obrigado. Manifestou também no mesmo propósito, o senhor Carlos Alberto da Silva Leão: Bom 

dia a todos. Eu até fiquei muito grato de encontrar aqui com o Raimundo, conhecido como 

Raimundo velho, lá de Igarapé-Miri, não sabia que era entidade que ele dirige. Fiquei mais 

tranquilo porque conheço de longas datas. A minha vinda aqui é mais na minha obstinação pela 

interpretação que o tribunal tem dado. Não me caberia apresentar, neste processo, o laudo 

conclusivo. Eu até olhei o processo, o processo da SEEL, e eu acredito no que, permita chamar de 

Raimundo velho, falou que prestou conta com a SEEL. Eu acredito no que ele está dizendo que não 

tinha conhecimento de que teria que também prestar contas no Tribunal de Contas. Muito embora, 

na SEEL, todos os convênios, todos os repasses, tem uma informação a respeito disso, mas nos 

autos não está o processo efetivo da SEEL, que inclusive, poderia se ver os despachos do 

Secretário da época. E eu também me arvoro em afirmar que, com certeza, eu designei alguém 

para acompanhar este convênio e fiz contato com algumas pessoas. Às vezes não é muito fácil a 

comunicação com o interior. Eu a pouco ouvi aqui uma pessoa fazendo esta constatação com o 

município de Salinas, ele é do município de Igarapé-Miri, não sei se hoje, mas na época o 

Raimundo velho morava até na comunidade rural. Então eu e velho aqui porque, laudo conclusivo, 

muito embora o Conselheiro Odilon tenha interpretado de forma diferente, mas eu acho que 99% 

dos casos aqui se cobra e se faz laudo conclusivo no final. Eu tenho um parecer que extrai o meu 

nome do processo e cobra o laudo conclusivo do Secretário à época. Eu saí em setembro de 2009. 

Então o primeiro parecer neste processo cobra do meu sucessor, Jorge Panzera. Depois, em outro 

momento, não só cobrar o laudo conclusivo meu, mas exigir a devolução. Eu insisto que eu acho 

que isso é apropriação indébita do estado, exigir devolução do convenente que recebeu o recurso, 

até aí eu aceito, porque foi para a entidade, não para ele. Mas exigir do ex-Secretário porque o 

convênio não terminou. E, às vezes, nas letras frias do processo é fácil a gente dizer: “está aqui a 

lei”, “está aqui o Regimento”, descumpriu, mas vá se viver o dia-a-dia de uma Secretaria como a 

SEEL, como a SSECULT, como uma ASSIPAG, não sei se a ex-gestora ainda está aqui. Diferente 

de uma Secretaria de Educação, que eu tive a oportunidade de ser Secretário Adjunto de educação, 

você tem milhares de servidores efetivos em uma Secretaria de Saúde, que também, com certeza, 

tem suas dificuldades. Mas eu entendo que em um caso desse, eu não tenho como apresentar um 

laudo conclusivo, até por conta de que um processo desse, e está vindo vários agora, de tomada de 

conta. Talvez esse projeto não tenha sido localizado na SEEL. Mas como eu saí em setembro de 
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2009, eu poderia apresentar um laudo que o convênio terminou em dezembro e mais, ser cobrado 

depois em um processo de tomada de conta em 2012. Eu venho aqui fazer a minha defesa, ver de 

que forma eu possa contribuir para regularizar. Só me resta em um caso desses fazer um laudo não 

conclusivo. Eu até trouxe aqui. Mas se for o caso, se for concedido ao Raimundo Velho e ao 

Manuel Raimundo Pinheiro o prazo de 30 dias que ele está pedindo, e eu li o processo. Uma das 

alegações dos técnicos é de que o que estão no processo são simples cópias, ele está com os 

originais aqui. Era possível e eu sei que a lei permite até que alguém dê um confere com o original 

nas cópias que estão no processo. E ele apresentou recibos simplificados. É verdade que tem um 

recibo da Rodofluvial Jarumã, que provavelmente tem na nota fiscal. Ele até sugeriu ali que acha 

que como pediram a nota fiscal em um período posterior a execução do serviço, eles ofereceram 

um recibo e todos os recibos do início de abril de 2010, que provavelmente tenha sido quando eles 

procuraram os prestadores de serviço. Mas também se for por orientação do Tribunal, ele pode 

conseguir esses recibos com a data que seja a data devida, porque as pessoas reconhecem que 

prestaram o serviço. O projeto foi desenvolvido. Eu apresento um laudo não conclusivo porque eu 

não estava mais na Secretaria, a regularização das contas dele sanadas resolve a minha situação 

também, então estou aqui primeiro para reforçar a possibilidade de ele prestar contas sim. E ele 

está com os originais dos recibos, acho que a devolução do recurso é uma penalidade muito difícil 

e ele, com certeza, não teria condições dos próprios recursos de devolver, então eu imagino que 

possa ser corrigido. E eu, da minha parte, estou com laudo não conclusivo. Posso até entrar em 

contato com o ex-Secretário Panzera, que eu tenho contatos e apreços e com certeza ele pode 

também providenciar, e sim um laudo conclusivo. Era o que eu tinha a falar. Muito obrigado. A 

matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, inicialmente, antes de solicitar a reabertura de instrução processual, 

quero fazer algumas colocações. Laudo conclusivo, o objeto desse convênio, como diversos outros 

convênios, é um serviço, é um projeto que se realiza no tempo. A administração pública não pode 

simplesmente, alguns projetos, se realizam no tempo por anos, simplesmente para emitir um laudo 

no final. É contraproducente e na verdade, a administração pública deve fiscalizar 

concomitantemente o objeto, inclusive o que consta nas cláusulas do ajuste de qualquer convênio. 

Laudo conclusivo é o último dos laudos, não é o único. Tem que ficar muito claro isso para todo e 

qualquer gestor de estado. Controle interno existe e controle interno precisa ser exercido. A 

administração tem dificuldades, com certeza, o Tribunal de Contas entende isso, inclusive, em 
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muito momento mitiga isso. Mas é preciso ter isso em mente. Não é o documento simplesmente 

dizendo, “o objeto foi executado”, que resolve. Há que haver nexo de causalidade entre esse 

documento e a utilização do recurso. Nós temos exemplos diversos de outros tribunais, e o TC é um 

exemplo muito importante, que guia essa situação. No caso aqui, eu aproveito a oportunidade e 

pergunto para o senhor Raimundo, se ele tem o extrato bancário da conta. O senhor traz os 

originais dos documentos que estão nos autos, mas o senhor não trouxe extrato bancário. Extrato 

bancário é um documento importante para verificar o nexo de causalidade da utilização do recurso 

público. (Pausa). Após esse momento, Sua Excelência proferiu seu voto no sentido de acolher a 

documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução do processual. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que 

decidiu o plenário acatar a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2013/51303-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Itupiranga, 

responsável Benjamin Tasca, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas, sem prejuízo 

da aplicação da multa regimental cabível. Em seguida, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao 

seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração 

da tomada de contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do relator. Logo após, 

foi anunciado o Processo n° 2002/51591-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Paulo Fernando Macieira Peixoto, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que 

ao solicitar a retirada de pauta do processo epigrafado, obteve o imediato deferimento. Logo após, 

foi anunciado o Processo nº 2014/50116-8, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Waldeth Gomes da Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso. Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em 
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discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto no sentido de conhecer do recurso, e, no mérito negar-lhe provimento, mantendo 

integralmente a decisão do Acórdão nº 52.706, de 31/10/2013. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o 

plenário acatar a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2015/50111-9, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Itamar Cardoso do Nascimento, cuja 

Relatora foi a Conselheira Convocada Milene Dias da Cunha. Tendo solicitada a retirada deste 

processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foram 

anunciados os Processos n°s 2013/51387-5 e 2014/50481-4, que tratam dos Atos de Aposentadorias 

de Maria Helena Barros da Gama e Maria Lindalva Ribeiro Pedro, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou 

pelo deferimento dos registros, com notificação à beneficiária para adotar as medidas 

administrativas e/ou judiciais que entender necessárias, já que na esteira da jurisprudência 

majoritária do TCE/PA, quando não há prejuízo ao erário, mas sim direito subjetivo da beneficiária, 

esta deve ser comunicada do seu direito, para que proceda da forma que melhor aprouver, com 

remessa deste parecer à beneficiária, para que possa optar pelas regras art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, mais benéfica, dado que confere paridade na futura pensão. Pausa. A 

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

Excelência proferiu seu voto no sentido de deferir os registros, dando-se ciência desta decisão às 

interessadas, com remessa de cópia do parecer ministerial dos processos nºs 2013/51387-5 e 

2014/50481-4. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do relator. Imediatamente foi 

dado conhecimento público a respeito do Processo n° 2013/53246-1, que agasalha o Ato de 

Aposentadoria de Maria Antonia Melo Martins, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do 

registro, com as recomendações ao IGEPREV. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

registro com determinação ao IGREPREV para que no prazo de quinze dias cesse o pagamento, 

informando ao TCE do cumprimento desta decisão. Consultado o plenário, este se manifestou 
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favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acolher a 

manifestação da relatora. Neste momento, sua Excelência o Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira considerando o seu impedimento de participar do julgamento do próximo processo da 

pauta, transferiu a Presidência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Sem detença, foi 

anunciado o Processo n° 2015/51371-9, que trata do Recurso de Agravo Regimental, interposto por 

Valmir Climaco de Aguiar, cujo Relator Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que, ao solicitar 

a retirada deste processo da pauta de julgamentos, obteve o imediato deferimento. 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 apresentou os assuntos atinentes à 

MATÉRIA ADMISTRATIVA: Eu solicito ao senhor secretário, em exercício, que distribua aos 

senhores conselheiros, uma proposta de resolução oriunda da Secretaria de Controle Externo que 

trata da aprovação do compêndio “Tomada de Contas Especial, perguntas e respostas” que dispõe 

sobre orientações acerca dos procedimentos das tomadas de contas especiais. Matéria devidamente 

regulamentada pela resolução 18.784, de 28 de janeiro de 2016, visando dirimir dúvidas ou 

obscuridades eventualmente vislumbradas pelo jurisdicionados no que se refere a aplicação da 

legislação correlata, evitando os embaraços ao regular andamento dos processos. A matéria fica 

para observação e análise desse colegiado, retornando para a deliberação final na próxima sessão 

ordinária. Eu aproveito esse momento, já ouvindo aqui da parte do senhor procurador geral de 

contas, fazer aqui um elogio a equipe que comanda o Controle Externo, à frente o secretário 

Edilson, a secretária-adjunta Paula e toda a equipe que compõe o Controle Externo que vem 

fazendo um trabalho muito interessante de planejamento, orientação. E até porque muito 

provocado muitas vezes pelo eminente conselheiro Odilon Teixeira, que tem também dado uma 

enorme contribuição ao dialogar com a equipe do Controle Externo, propondo essas melhorias 

para aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu creio que é um trabalho muito bom e necessário. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero 

cumprimentar logo o secretário que fez aniversário ontem, esses 57 anos. Presidente, eu da minha 

parte quero aproveitar para parabenizar a equipe do nosso Controle Externo, eu acho que 

formatação de documentos desse tipo são extremamente positivas, elas vão procurar erradicar 

dúvidas que tenham sobre a nossa atuação de maneira que toda a tentativa e que se configura em 
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um caderno de indagações de perguntas e respostas, como eu acho que vai na linha da história que 

perseguimos tanto o controle social, o mais importante de todos para mim. Eu já de antemão 

queria registar voto de aplausos, de apoio ao DCE por esse trabalho. E também, vossa excelência, 

faz referência ao conselheiro Odilon que está sempre atento neste sentido e apoiou. Eu, da minha 

parte aqui, só tenho uma indagação, mas que é fora do mérito da questão. Eu quero saber porque 

essa cor aqui? Só isso. Se vai ser a cor oficial, conselheiro Odilon, das publicações. Esse azul aqui 

está um pouco escuro. Por conta disso estou pensando. Mas de resto tenho que parabenizar o 

Carlos, a doutora Ana Paula, e a equipe, todos que contribuíram nesse sentido, espero que seja 

mais uma ação do tribunal nesse sentido de esclarecimento da sociedade, de fomentar que eles 

venham dialogar conosco e com o Ministério Público de Contas. Eu até já votaria, da minha parte, 

a aprovação deste documento na sessão de hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Apenas para responder a Sua Excelência, a cor é uma 

homenagem ao uniforme usado pelo comandante da Aeronáutica homenageado na última sexta-

feira. Ele veio com este uniforme, desta cor, o brigadeiro Paulo Borba. O resto é discutir o óbvio. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Bonita a farda 

dele, mas ele estava aqui voando em céu de brigadeiro. E céu de brigadeiro parece que tem uma 

tonalidade bem mais clara que essa aqui, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas tirando a capa, eu acho que nós temos um belíssimo 

trabalho. Eu queria pedir aos conselheiros, assim, a equipe técnica fez o trabalho. Eu desejo obter 

as manifestações e também extensiva ao Ministério Público aquilo que a gente não concordar, 

aquilo que a gente deseja acrescentar para melhorar esse trabalho, que eu acho que é de grande 

valia para os nossos jurisdicionados. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, senhores conselheiros. Apenas para me 

manifestar, dizer da minha alegria de ter participado sexta-feira, de mais uma sexta ou da 8ª Sexta 

de Integração, que após esta reunião, esta sessão, este evento, uma solenidade acompanhada de 

uma palestra, que avaliação das pessoas com quem eu conversei, daquelas pessoas que estiveram 

presentes, para mim a resposta foi de que foi importante, foi realmente uma aula de conhecimento 

de um assunto que deve ser importante para a vida de todos nós. Eu fiquei muito feliz de ter 

aprofundado meus conhecimentos no que diz respeito, muita coisa do que se trata a questão na 

Aeronáutica. Aeronáutica, do nosso estado, do nosso país, das Forças Armadas, do qual eu dou 

uma grande importância, mas eu, a partir daquele momento, mais me aumentou a minha 
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credibilidade e o meu conhecimento. Portanto que parabenizar a iniciativa do conselheiro Nelson 

de ter trazido para nós, juntamente com todos nós que tivemos a oportunidade de votar essa 

proposta e hoje se torna uma realidade muito especial para nós. Não só conhecer, que já ampliou. 

No início era para a gente trocar experiência com os nossos jurisdicionados e quando houve a 

ampliação, esse avanço, eu lhe digo que certamente todas as sextas de integração, à medida que 

vai passando o tempo, a gente vai vendo que realmente, como disse o seu Raimundo ainda há 

pouco, valeu a pena. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Presidente, quero fazer três registros. O primeiro é parabenizar a Casa pelo sucesso, não 

pude estar presente por outros compromissos, mas sempre acompanho os resultados, de qualquer 

evento que o tribunal realiza. E percebo pelas palavras dos conselheiros e pelos comentários, que 

essa integração foi muito profícua e frutífera, então parabéns pela ideia, conselheiro Nelson, 

parabéns pela instituição que vem mantendo, dando continuidade a esta integração, e parabéns a 

Escola de Contas pela organização nas pessoas das conselheiras Rosa Egídia e Milene Cunha e de 

toda a equipe na pessoa da Geo. O segundo, presidente, é também cumprimentar aqui a secretaria 

de Controle Externo pelo trabalho realizado e ainda bem, fico feliz, que estou fazendo eco em 

algumas sugestões, mas aqui precisamos corrigir uma injustiça. Porque a resolução de Tomada de 

Contas Especial teve participação direta também conselheira substituta Milene Cunha e também 

sugestões do conselheiro Cipriano. Acho que todos os integrantes, membros e servidores estão 

convergindo no mesmo sentido que é desejar tornar esta Casa referências para as outras 

organizações do Estado e excelência na administração, em termos de Controle Externo. Parabéns 

a equipe, coordenada pelo secretário Edilson. E por último, presidente, amanhã dia 16 de março 

nós comemoramos o dia nacional do ouvidor, o qual foi instituído pela Lei 12.632 de 14 de maio de 

2012. Essa data foi escolhida em homenagem a Fundação da Associação Brasileira de Ouvidores, 

a ABO, em 1995 na cidade de João Pessoa na Paraíba. Para comemorar o dia, ocorrerá amanhã, 

dia 16, no ginásio de educação física, um evento organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, 

tendo como parceiros a nossa instituição, nossa Casa, o Tribunal de Justiça do Estado, o 

Ministério Público do Estado, a Ouvidoria Geral do Estado, que tem à frente doutor Ítalo Mácola e 

a OAB seccional Pará, além da Ouvidoria do município de Belém. Neste evento, serão oferecidos 

diversos serviços à população, tais como emissão e regularização de títulos eleitorais. Emissão de 

carteira de identidade e emissão de segundas vias de pedido de retificações, de certidões de 

nascimento, casamento óbito, etc. Neste evento nós estaremos presentes, representado por nossa 
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ouvidoria que divulgará suas atividades e orientará o cidadão sob os serviços por ela prestados e 

também contaremos a presença da Escola de Contas divulgando o TCE Cidadão. E já deixo o meu 

pedido de agradecimento, porque essas tratativas foram realizadas quando o conselheiro Nelson 

estava à frente do Conselho Deliberativo ainda e levadas a efeitos pela conselheira Milene Cunha e 

conselheira Rosa. São essas colocações, presidente, para lembrarmos desse importante evento e 

que não ficará em branco. Os órgãos da administração pública, tanto o federal quanto o estadual, 

estamos envolvidos em levar a população prestação de serviços públicos adequados e incentivar e 

fomentar o controle social. Estou satisfeito, presidente. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Agradeço a 

Vossa Excelência. Cumprimento não saber que amanhã é dia do ouvidor, mas eu quero dizer a 

vossa excelência, que estou muito satisfeito com o presidente da Casa pelo trabalho desenvolvido 

pela ouvidoria. Ficam aqui os cumprimentos a vossa excelência, parabéns, extensiva a toda a 

equipe que compõe a ouvidoria do nosso TCE. E quero festejar o evento que vocês farão juntos, 

dessa vez em parceria com a Escola de Contas, que sempre vossa excelência buscou o apoio, 

sempre trabalhou junto. Isso mérito para vossa excelência que teve uma percepção de que a gente 

precisava caminhar juntos, ouvidoria e Escola de Contas, principalmente o projeto TCE Cidadão. 

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

Oliveira: Faço essa manifestação para me associar a Vossa Excelência, que acaba de parabenizar 

pela data de aniversário da ouvidoria, a minha manifestação seria essa. Parabéns pela data, 

parabéns por estar à frente e sendo o primeiro ouvidor e dando um grande exemplo. O que o nosso 

presidente falou, eu só me associo as suas palavras, realmente que façam minhas as suas palavras 

no que diz respeito a questão da ouvidoria. E aproveito também para me juntar a vossa excelência, 

no que diz respeito aos parabéns às manifestações sobre a Tomada de Contas Especial que você 

excelência muito se manifestou. Muito obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Inicialmente, senhor presidente, eu 

gostaria de parabenizar todos os servidores envolvidos na organização da sexta da integração. Nós 

tivemos que antecipar a data, então a organização foi feita pelo cerimonial e pelos servidores da 

Escola de Contas, e como sempre demonstraram o seu empenho, comprometimento, em realizar um 

brilhante evento. Também não poderia deixar de manifestar os parabéns para o nosso coral, que 

tem se superado cada dia mais em suas manifestações, foi muito bom. Parabenizo também a 

iniciativa proposta pelo conselheiro Nelson, já que a sexta da integração tem nos propiciado a 
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aproximação com os mais diversos setores e com as mais diversas instituições deste país. Também 

gostaria de parabenizar toda a equipe pelo trabalho desenvolvido agora, que essas perguntas e 

respostas, Tomada de Contas Especial, eu sou uma entusiasta desse trabalho, o trabalho ficou 

muito bem feito. Vou me debruçar sobre ele para verificar, analisar tudo que foi proposto aqui. 

Mas desde já parabenizo toda a equipe pela iniciativa, tendo em vista que esse é um tema e um foco 

de grande dúvida por parte dos nossos jurisdicionados e até mesmo por parte dos nossos próprios 

servidores. O trabalho, pelo que eu percebi, foi minucioso e muito bem elaborado. Uma outra coisa 

que eu gostaria de falar é parabenizar o doutor Odilon pelo dia de amanhã, já que amanhã é o dia 

dele, tendo em vista que ele é o nosso ouvidor e exerce esse trabalho de aproximação e canal direto 

com a nossa sociedade. Eu vejo a ouvidoria como um espaço muito importante, realmente, de 

transparência, de comunicação, de levar ao cidadão o nosso papel. Amanhã a Escola de Contas 

também estará nesse evento, falando um pouco da nossa cartilha, tentando colaborar nesse 

fomento do controle social. É isso. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Antes de passar para o conselheiro Nelson, também agradeço a 

Vossa Excelência, conselheira Milene, nesse período em que Vossa Excelência interinamente 

respondeu pela Escola de Contas, fez muito bem tocou o projeto, deu continuidade, é isso que eu 

acho extraordinário, saber que a instituição funciona, seja lá quem estiver à frente. Vossa 

excelência foi muito competente. E agora, se associado a conselheira Rosa Egídia, eleita já por 

todos nós como a presidente do Conselho Consultivo. Eu tenho certeza, vocês trabalharão juntas e 

sempre que pudermos vamos compartilhar essa cooperação, conhecimento e apoio a Vossa 

Excelência. A sexta de integração, realizada com o comandante da Aeronáutica, foi um marco, 

porque foi um diferencial. Eu te confesso que eu me surpreendi, positivamente, com as informações 

que a gente teve através dele, um militar muito preparado e o conhecimento de Amazônia para mim 

foi muito importante. E são desbravadores. Um trabalho consistente, difícil de ser realizado, isso 

que me impressionou bastante, principalmente a construção de aeroportos, pistas de pouso em 

locais que jamais uma empresa brasileira teria interesse em fazer. Aí que eu exausto o poder 

público, que tem que cumprir com essa missão social, de poder levar o estado, prestar serviço à 

população em qualquer parte do Brasil. E depoimentos extraordinários e exemplos extraordinários 

que eles deram, mesmo sendo um gasto muito grande, mas para salvar uma vida. É para buscar 

aquele índio que está isolado na fronteira com a Colômbia. Não importa. É o Brasil funcionando 

através das instituições para prestar serviço à população. A minha conclusão é que a Aeronáutica 
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está muito bem equipada, me impressionou muito, muito mesmo. E fazendo um trabalho que é 

referência par ao Brasil. Primeiro, a questão do custo, conselheiro Odilon, uma obra vultosa, 

robusta, mas com preço bom, que é realizada pela Aeronáutica, porque não visa lucro. E obra 

complexa, a gente pôde ver. Teve uma pista de pouso aí que ele disse que necessitou só de aterro o 

equivalente a dois Maracanãs cheios, para fazer uma pista, para cumprir uma missão de defesa, 

primeiro, do Brasil, que está no limite, na fronteira, e também para atender uma comunidade, 

principalmente indígena que mora no entorno. Achei aquilo extraordinário. Nós celebramos, a 

pouco tempo com o general Ferreira, comandante militar do norte, a chegada do Colégio Militar. 

A Aeronáutica tem aqui uma experiência exitosa. A escola Rego barros é referência de escola 

pública para o Brasil, sempre em primeiro lugar. Eu não tenho conhecimento se em algum 

momento ficou em primeiro lugar como escola pública, em todas as avaliações. É um trabalho da 

Aeronáutica, assim como hospital e tudo mais. Eu quero festejar esse momento, as Forças Armadas 

estão bem avaliadas, no quesito credibilidade estão em destaque. Significa dizer que aplicam 

corretamente o dinheiro público, que não é tanto, a gente sabe, os orçamentos são limitados, 

fizeram isso muito bem. E para nós que exercemos o Controle Externo, foi um conhecimento 

grande. Eu acho que valeu a pena, o Tribunal fez o que é certo e quero registrar também aqui a 

participação boa dos nossos servidores. E também, doutor Felipe, o Ministério Público se fez 

representar por dois integrantes, doutor Stephenson Victer e o doutor Patrick Mesquita que 

compareceu. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Obrigado, presidente. Algumas coisas não podem deixar de ser ditas. Vejo, com 

alegria, primeiro festejar, homenagear o dia do ouvidor, bem exercida essa missão nesta Casa pelo 

conselheiro Odilon, e também na lembrança dele o que sempre tivemos aqui de fazer uma junção 

permanente, indispensável com a Escola de Contas. São dois caminhos que eu acho, conselheiro 

Odilon, que se assemelham o que a gente aprende na natureza dos rios. Os rios são irreversíveis 

nas suas caminhadas. Até diz o poeta na música, que tem aquela mania doente de que não olha 

para trás, cancioneiro popular imortalizado por tantos cantores. E assim são as coisas na vida, as 

positivas, que elas são irreversíveis. Esse caminho do sistema Tribunal de Contas, incluindo o 

Ministério Público de Contas na busca com contato da sociedade, e de para reafirmação da nossa 

missão, ele tem que ser um caminho irreversível. Eu vejo, e me lembrava aqui, quando pensei, lá 

atrás, com uma certa dúvida de proposta a sexta de integração nos moldes que sonhamos, que eu 

conversava com a Lourdes que me incentivou muito a propor essa ideia, se fazia exatamente no que 
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se refere a um ciclo de estudos, mas que não fosse fechado em um tempo exclusivo, ele fosse 

perene, fosse permanente. Porque nós estamos em uma atividade que não pode parar, ela é 

dinâmica, ela tem que se adaptar a sociedade. Quando a gente vê, nesse sentido, talvez até poucos 

percebam isso, a possibilidade do crescimento da nossa cidadania, não apenas pelo que julgamos e 

realizamos nesta Casa, mas na percepção do que acontece em torno de nós, é que a gente pode 

avaliar este trabalho. Primeiro eu quero registrar com muita alegria para quem integra uma Casa 

como esta, e me honro de integrar o Tribunal de Contas, a forma como estamos sendo tratados por 

entidades da república, da administração, no caso as Forças Armadas, fora do nosso âmbito dos 

jurisdicionados, da maneira, Odilon, cavalheiresca, cordial, respeitosa. Porque poderíamos fazer 

um ofício, ou mesmo uma conversa pessoal, como o presidente teve comigo inicialmente em direção 

ao general Ferreira, e depois na companhia da conselheira Rosa, da conselheira Milene, com o 

brigadeiro e com o almirante, poderiam designar com muita honra, com muito acerto, que um 

profissional, um oficial, viesse fazer a explanação para nós. Era honroso para esta Casa, era 

honrosa designação, mas vieram os oficiais generais das três forças. Eles vêm aqui, e até para 

assistir a conferência do outro. No contato que tivemos, em todas as instituições, que já inclui 

também a primeira vez que foi o exército, e já uma solicitação feita a nós, de que eles querem nos 

conhecer melhor, eles querem que a gente vá falar, em um primeiro momento, para os oficiais das 

corporações. Para dizer da nossa atividade, para recolhermos dele as suas experiências e depois, 

em direção ao TCE Cidadão, que será levado pela Escola de Contas, para que a gente possa falar 

nas escolas, como a Escola Tenente Rego Barros que é referência nacional, Almirante Guillobel 

mantida pela Marinha, que é exatamente aquilo que nós estamos procurando. Nós estamos 

atingindo nessa comunicação, todos os níveis. Então ressaltar a humildade desses oficiais generais 

e buscarmos com ele a credibilidade que as Forças Armadas têm, no sentido do serviço, trazendo 

experiências fantásticas que poucos brasileiros até conhecem, a não ser pelos filmes que passam 

nas televisões abertas, ou nos canais fechados, na epopeia. São verdadeiros bandeirantes a fazer 

pistas de pouso, como foi mostrada aqui fartamente no documentário que eles apresentaram. E 

como seria bom que os nossos servidores do Ministério Público, conselheiros, procuradores, 

tirassem muito proveito dessas informações que estão sendo dadas aqui. Marinha do Brasil, por 

exemplo, certamente que vai falar aqui pelo convite que fizemos no final do mês de abril, e a Escola 

de Contas com a sua diretora, professora Geo, conselheira Rosa, conselheira Milene, enfim, toda a 

estrutura da escola, provavelmente ele vai abordar um assunto aqui, não estou antecipando, ele 
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não me disse, mas é um projeto enorme e grandioso em relação ao Brasil que se chama, se olhar 

para esse auditório, não no sentido de colocar em situação de dificuldade qualquer um, porque 

esta dúvida vai passar por nós também. A Marinha do Brasil tem um programa agora que se 

chama Amazônia Azul, a busca da biodiversidade, da riqueza que o Brasil tem na sua região 

costeira, nas águas brasileiras, que o conselheiro Odilon já sabe disso também. Ele deu a Vossa 

Excelência o livro, é uma possibilidade de riqueza em todos os sentidos de uma área que é maior 

do que a Amazônia Brasileira que são 60% do território nacional. E que pouquíssima gente tem 

notícia disso pelo trabalho anônimo, devotado, competente, de muito sacrifício que nós todos 

vemos aqui. De forma que, quando a gente vê pelo apoio de todos na presidência, dos conselheiros, 

dos procuradores, da Escola de Contas, indispensável nisso, que esse programa pode trazer a nós 

tantas fontes de informação, verdadeiras, não se está conversando aqui sobre coisas sem nenhuma 

raiz, ao contrário, são assuntos de profundidade que interessa a todo o cidadão brasileiro. Então o 

evento foi extremamente importante. Quero realçar essa consideração, e até enfatizo, sendo 

repetitivo, que vieram fazer a conferência aqui nesta Casa, não oficias, igualmente honrados, 

designados, as conferências têm sido feitas pelos próprios chefes das corporações militares 

sediadas aqui. Isso já, por si só, é um testemunho de apreço e de consideração e que acho que o 

tribunal, decisivamente. Por isso que eu digo que é irreversível abriu essas portas de comunicação 

com instituições altamente respeitadas e que neste convívio, nesta reciprocidade, todos têm a 

ganhar, especialmente nós que integramos o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público 

de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: 

Muito bem. Muito obrigado, conselheiro Nelson Chaves pelas palavras, acho que estamos no 

caminho certo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

Silva Rocha: Quero apenas sucintamente parabenizar o nosso ouvidor, conselheiro Odilon, 

parabenizar a equipe técnica e todos os envolvidos na produção desse material, Tomada de Contas 

Especial. E parabenizar também o tribunal pela sexta-feira de integração realmente foi um evento 

muito bom, muito gratificante. E no mais, eu subscrevo todas as palavras aqui mencionadas, 

subscrevo “ipsis litteris”. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Presidente, eu quero parabenizar a realização das 

sextas de integração, que já são famosas e concorridas aqui do tribunal, não pude me fazer 

presente, mas dois colegas vieram me representar e o resultado que eles me passaram foi o melhor 

possível. Parabenizar também a equipe técnica do tribunal porque essa cartilha de Tomada de 
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Contas Especial, perguntas e respostas, ela vai ao encontro de uma das atribuições do tribunal, 

que eu reputo uma das mais importantes missões pedagógicas preventivas, então a orientar o 

jurisdicionado a dar informações, a subsidiá-los de elementos que possam contribuir para uma 

escorreita prestação de contas, ele vai diminuir muito os litígios e no final das contas o erário vai 

ser bem mais beneficiado e ileso disso tudo. Parabenizar também o nosso ouvidor Conselheiro 

Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: 

Aproveito também para parabenizar o Jorge, você tem o respeito de todos nós aqui, admiração. A 

gente pede, neste momento a Deus que continue lhe abençoando e continue sendo esse servidor 

exemplar, dedicado e comprometido com a instituição. Deus de abençoe. E nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência agradeceu a presença dos conselheiros presentes, ao representante do 

Ministério Público de Contas, aos jurisdicionados, aos servidores e servidoras, e invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta e quatro minutos (09h34min) e 

mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 15 de março de 2016. 
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