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ATA Nº 5.375 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de março do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha 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. Em seguida, Sua Excelência justificou as ausências do 

Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior por motivo de tratamento de 

saúde e da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por 

representar o TCE em evento de Controle Externo. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quinze (15) 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: Aprovo-a. 

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Declaro-me impedida na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 
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lido e em ato contínuo a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão como 

Conselheiro. Em seguida, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

quando foi anunciado o Processo nº 2007/50117-9,  que trata da Prestação de Contas dos 

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

Colônia de Pescadores Z-80 de Santa Maria das Barreiras, responsável Edvaldo Pereira de 

Araújo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). 

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

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Edvaldo Pereira de Araújo em 

débito para com o erário estadual na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando-lhe 

a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela devolução apontada. 

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 2007/50218-2, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, responsável Vicente de Paula Pedrosa da Silva, 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 ao seu responsável e extensiva 

ao senhor Valdir Ganzer (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 as contas regulares com ressalva. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51671-1, que trata da Prestação de 

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

Instituto de Pesquisa, Educação e Desenvolvimento de Práticas Culturais da Amazônia, 

responsável Aida Maria Farias da Silva, cujo Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

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

penalidade regimental, e, solicitar, ainda que seja oficiado aos órgãos competentes (Ministério 

Público Eleitoral) da ilegalidade de promoção pessoal do então deputado estadual Valdir 

Ganzer e ainda, retificar através de ofício à empresa C. do C. Oliveira ME, CNPJ nº 

07.079.060/0001-90, da necessidade de emissão de nota fiscal com respectiva data de emissão 

sob pena de comunicação aos órgãos competentes, em caso de reincidência (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 importar em devolução de valores, e aplicar à responsável a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela prática de ato com grave 

infração à norma legal. 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 2008/52622-2, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Gurupá, responsável Raimundo Monteiro dos Santos, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Anunciou em tempo a presidência o 

impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes na votação deste processo. 

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, com aplicação da multa regimental 

ao seu responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 
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A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Raimundo 

Monteiro dos Santos em débito para com o erário estadual na importância de R$9.789,57 (nove 

mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos), aplicando-lhe a multa no 

valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2010/50484-5, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Hospital Regional de 

Conceição do Araguaia, exercício financeiro de 2009, responsável Alexandre Nogueira Freitas, 

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, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável e, ainda, sugerindo em razão da gravidade das irregularidades encontradas, a 

aplicação da sanção de inabilitação ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 

consoante art. 81, II da Lei Complementar nº 81/2012 e remessa de cópia dos autos ao 

Ministério Público do Estado do Pará para adoção das medidas legais cabíveis, em razão da 

existência de atos que caracterizam indícios de atos de improbidade administrativa e de ilícitos 

penais (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 Alexandre 

Nogueira Freitas em débito para com o erário estadual na importância de R$197.210,90 (cento e 

noventa e sete mil, duzentos e dez reais e noventa centavos), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$9.860,54 (nove mil, oitocentos e sessenta reais e cincoenta e quatro centavos), 

pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva 

das contas, e, ainda, determinar que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público 

Estadual, Sefa e Receita Federal para que, no âmbito de suas competências, adotem as medidas 

legais que entenderem necessárias. Ao ser consultado, o Plenário, assim se manifestou: Voto da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo com o 

relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo com o 

relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo com o 

relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

De acordo com o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: Surgiu uma dúvida. O senhor aplicou aquela sanção do 

Ministério Público de Contas da inabilitação para o exercício do cargo em comissão e função 

de confiança? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Aqui no voto não está a sugestão do Ministério Público. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Eu acompanho 

o relator, mas com o acréscimo da aplicação dessa sanção requerida pelo Ministério Público 

de Contas, qual seja a inabilitação para o exercício do cargo em comissão e função de 

confiança do gestor responsável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Neste sentido, senhor presidente, eu retifico a manifestação do meu voto 

para acrescer a sugestão do Ministério Público de Contas e agradecer a interferência no voto 

do conselheiro Julival. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: O conselheiro relator modificou o seu voto, concordando com a proposição do 

Ministério Público de Contas, manifestação do voto do conselheiro Julival Rocha. Diante do 

exposto, eu consulto novamente os conselheiros. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo com o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo com o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia a todos. Quem vai ser, na verdade, inabilitado é o 

Alexandre, é isso? Eu concordo com o posicionamento do relator. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De acordo com o relator. do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: E eu também concordo 

com o relator. O parecer do Ministério Público está certo. A recepção do voto do conselheiro 

Julival Rocha. O entendimento da Corte. É importante dar esse passo. Parabéns a todos nós. 

Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51609-5, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 
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procedência Instituto Beneficente Espaço Resgate, responsável Pedro Tavares Teixeira, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

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

conveniado, com aplicação da multa regimental ao seu responsável, com determinação a 

ASIPAG (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 Pedro Tavares 

Teixeira em débito para com o erário estadual na importância de R$50.000,00 (cincoenta mil 

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

Secretária deste Tribunal deverá expedir ofício à ASIPAG, recomendando aquele órgão que 

faça constar, em todo e qualquer convênio que envolva sacrifício financeiro do Estado, a 

previsão da contrapartida no instrumento do ajuste, bem como fiscalizar sua efetiva aplicação. 

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 2013/52613-0, que trata da Prestação de 

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

Associação dos Moradores e Amigos da Bom Sossego, responsável Roselene dos Santos, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsável à 

Associação dos Moradores e Amigos da Bom Sossego e expedição de determinações à 

responsável e a Associação dos Moradores e Amigos da Bom Sossego (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o presidente atual da Associação dos Moradores e Amigos da Bom 

Sossego, Senhor Raimundo Nonato Ferreira da Silva, 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 Conselheiro André Teixeira Dias, demais membros do TCE e 

Ministério Público. Bom dia. Sou Raimundo Nonato Ferreira da Silva, atual diretor presidente 
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da Associação dos Moradores e Amigos da Bom Sossego, instituição fundada em 2008 com a 

finalidade de ser uma ferramenta de luta das famílias da comunidade do município de 

Ananindeua. Apesar de não termos ainda sede própria nem bens materiais, possuímos um 

grupo de pessoas que acredita na transformação voltada pela força da união, instrumento das 

nossas diversas atividades que estão mudando a vida de muitas famílias em nossa comunidade. 

Posso citar algumas. Em 2010, 2013, nós assinamos um termo de cooperação, junto à Caixa 

Econômica Federal para aquisição de 36 unidades habitacionais no valor de R$ 450.000,00. 

Estou com a cópia aqui do termo de cooperação. E contribuiu com 36 famílias em suas casas 

na comunidade. Esse projeto foi elaborado por nós, executado por nós, prestado conta por nós, 

R$ 450.000,00. Nós fizemos regularização fundiária de 37 famílias na nossa comunidade. 

Título de concessões de uso, que a prefeitura, em parceria com a nossa associação cedeu. 

Aprovação de dez cheques moradias ano passado para dez famílias na nossa comunidade, tudo 

via associação. Ação de saúde que contribuiu com 300 famílias dentro da comunidade, de 

saúde, cidadania, documentação e tudo mais. Hoje nós estamos em tramitação de uma emenda 

parlamentar que vai contribuir com dois projetos na nossa comunidade. Primeiro, um, que é 

corte e costura, o outro, manipulação de comidas, culinárias, que está em tramitação. Hoje nós 

estamos habilitados, o Ministério da Cidade, com 500 unidades habitacionais para construir 

no município de Ananindeua. Não trabalhamos, ainda, porque houve toda essa crise, mas nós 

temos essa possibilidade porque nós já fizemos revisão do primeiro projeto na nossa 

comunidade. Está tudo legalizado lá. Curso de capacitação e geração de renda na nossa 

comunidade através do SENAC, a gente pede a parceria com o SENAC, e ele nos ajuda e faz 

esses cursos. O debate de políticas públicas da nossa comunidade, as nossas ruas estão todas 

esburacadas, muita coisa ruim lá e a gente faz esse trabalho de parceria com os órgãos 

públicos municipais. Ainda não fomos atendidos, mas estamos na luta, estamos atrás, isso 

todos temos documentos aqui. Atualmente não possuímos conta bancária por falta de 

movimentação financeira. Reconhecemos as nossas falhas por não acompanharmos este 

convênio de perto, haja vista que o objeto do mesmo não foi executado em nossa comunidade, e 

garantiremos que nunca mais passaremos por situações desagradáveis como esta. 2016 é o ano 

jubilar, o ano da misericórdia, deixo nos corações dos senhores e senhoras deste conceituado 

Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Posso analisar a importância do apoio 
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do estado a nossa instituição que pede com misericórdia o máximo de oportunidade de 

continuarmos levando as nossas lutas, nossas conquistas e esperanças a exemplo de famílias 

que precisam de nós. Muito obrigado, e a nossa comunidade está de portas abertas para 

receber qualquer senhor ou senhora deste Tribunal. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O senhor 

sabe que está sendo questionado, e é sobre a aquisição de máquinas e equipamentos de uma 

casa de farinha. Sabe disso? O senhor em nenhum instante tocou nesse assunto, o senhor 

reparou? Manifestação do Senhor Raimundo Nonato Ferreira da Silva: É justamente. O objeto 

desse convênio não foi para a nossa comunidade. Foram umas comunidades que pediram para 

a gente fazer, para usar o nome da nossa instituição, para executar esse trabalho lá na 

comunidade que eles não tinham associação. Nós fizemos e repassamos para eles. Só que nós 

pecamos aí. Nós não acompanhamos o decorrer da execução do objeto do convênio, e aí nós 

erramos. Porque nesse momento não era eu o Presidente. Era a senhora Roselene. E quando a 

gente tomou pé da situação, já estava indo para o caminho diferente e a gente não conseguiu 

acompanhar isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: O senhor permaneça aí, por favor, que está em discussão. O assunto continua 

em discussão. Pelo que eu entendi, o senhor confirma que a entidade, que o senhor hoje é 

presidente, na época não era e emprestou o nome, a pessoa jurídica, para assinar um convênio. 

Recebeu o dinheiro, mas o dinheiro foi repassado à outra entidade que não tinha pessoa 

jurídica. Não estava organizada. Foi isso? Manifestação do Senhor Raimundo Nonato Ferreira 

da Silva: Isso. Após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, ficando a senhora Roselene dos Santos em débito para com o erário 

estadual na importância de R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), e aplicar à responsável 

a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito apontado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas ele é 

apenas o defensor do convênio, ele não está responsabilizado por vossa excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Exatamente, ele não 

está alcançado pessoalmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Seria a responsável, no caso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: E divergindo um pouco do entendimento que nós temos feito, 
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a associação não será alcançada porque, uma vez ela alcançada, ela fica dificultada com o que 

ela realiza novos convênios, e eu quero, realmente, vou procurar tomar conhecimento que o 

senhor tem feito essas ações todas em benefício da sua comunidade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agora também no meu voto, 

Senhor Presidente, eu quero expressar aqui, isso está bastante claro na manifestação do ilustre 

Conselheiro André Dias, exatamente aquela preocupação que tínhamos de não penalizar uma 

associação por um ato não correto de uma administração. Vossa excelência, essa matéria 

muito bem levantada pelo Conselheiro Odilon, sempre, mas aí está um caso concreto daquelas 

preocupações que a gente debatia aqui no plenário nesse sentido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, percebam que aqui não 

é Tomada de Contas, é Prestação de Contas, a responsável veio e trouxe a prestação que não 

foi acolhida, me parece, então a gente está discutindo os atos de gestão, a entidade aqui, ela de 

todo modo ficou preservada. De fato essa preocupação da entidade sempre tem que ser levada 

em conta. É eventualmente uma solidariedade a qualquer entidade. É de forma excepcional. Eu 

vou acompanhar o relator. 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Eu queria me dirigir ao senhor Raimundo Nonato. Primeiro agradeço o 

senhor ter vindo aqui. E pelo que eu entendi, o senhor quis mostrar para todos nós que a sua 

entidade faz um trabalho grandioso no município, que o Conselheiro relator desejou conhecer 

um pouco mais. A decisão da nossa Corte não puniu a sua entidade, puniu a presidente da 

época. Mas eu queria que o senhor transmitisse a ela o recado nosso. Ela pode procurar o 

Tribunal, pode apresentar uma defesa em cima do que ocorreu. O que vocês fizeram não foi 

muito certo, mas se ela conseguir mostrar para outra entidade que também é da comunidade, 

pelo que eu entendi, foi aplicado corretamente o recurso, ela pode construir uma defesa, 

porque o trabalho foi feito na comunidade, a casa de farinha. Só que tem muitas dúvidas, os 

nossos técnicos que analisam não concordaram com o que está no processo. E o Ministério 

Público também apontou isso. Mas ela pode se manifestar. Ela tem o direito de defesa e ainda 

tem para ela duas chances aqui. Se o senhor puder falar com ela para ela procurar o Tribunal, 

a Secretaria do Tribunal no primeiro andar, ela vai ter acesso ao processo, vai saber o que foi 
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que deu errado, qual o entendimento dos nossos técnicos que levou a este resultado aqui. E o 

senhor, como atual presidente, é muito importante. Hoje o plenário teve um gesto muito grande 

com a sua entidade. A gente costuma também penalizar a entidade, mas eu vi que o senhor está 

muito focado, está preocupado com isso, porque vocês têm outros projetos que já executaram e 

outros a executar. O senhor transmite a ex-presidente. Se ela não quiser comparecer também 

pode, mas aí ela vai ser a responsável a devolver esse dinheiro ao estado do Pará. E o nome 

dela vai ficar sujo definitivamente. Perfeito. Obrigado. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2006/51714-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação 

Comunitária São Raimundo, responsável Raimundo Nilson Santos de Melo, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado e ainda, caso relator entenda por aplicar o art. 2º da Resolução nº 13.989/95 

(responsabilidade solidária), opina pela citação prévia das senhoras Sônia Lúcia Bastos 

Maranhão e Marielza Valente Mafra, para que possam gozar do direito ao contraditório e à 

ampla defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Raimundo 

Nilson Santos de Melo em débito para com o erário estadual na importância de R$20.000,00 

(vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa 

intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este manifestou-se da seguinte forma: 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho 

o Relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

Inácio Teixeira: Acompanho o Relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: A associação foi citada? O 

Senhor está condenando solidariamente a associação também? Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Tem que olhar o processo. 

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

Secretaria informa que não houve citação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Então eu voto divergente. Peço vênia 

para votar divergente, para que se converta em diligência para que ocorra a citação da 

associação para que ela responda solidariamente pela devolução do valor. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, o Conselheiro 

Julival Rocha vota divergente. Eu pergunto ao relator se deseja modificar o seu voto ou 

sustenta a posição? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Mantenho meu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mais algum Conselheiro deseja se manifestar, modificando seu voto? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu modifico o 

meu voto, Presidente, e acompanho o doutor Julival. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mais alguma manifestação? Eu queria só 

entender. Esse processo, no caso, se assemelha aos anteriores, Conselheiro Odilon, é uma 

Tomada de Contas, o entendimento de Vossa Excelência é que, nesse caso, já anteriormente 

decidiam para citar a pessoa jurídica. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Converter em diligência para que seja citado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu modifico o meu 

voto e eu acompanho o voto do doutor Julival para citação da entidade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor Presidente, como ela não foi 

citada, ela não foi condenada, entende? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Tem alguns processos que são tão caros de serem 

acompanhados que o tempo o encarece demais. Posso perfeitamente voltar atrás porque não 

tem nenhum compromisso com o erro, com o engano. Acho que a punição da responsável 

alcança parte da perda que se tem. Este é o motivo pelo qual não pretendendo alterar o voto. 

Mas se os conselheiros acharem mais confortáveis, eu me sinto bastante confortável de 

acompanhar os demais conselheiros. Eu não vou mudar o meu voto, mas dizer que acho justo 

que pense assim, mas, na minha visão, esse é um processo, inclusive, que está muito tempo aqui 
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e que deveria já estar extinto, para poder passar para outros. Esse é o norte da minha visão. 

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

alguma manifestação? Eu vou manter a coerência das minhas votações anteriores. Eu, na 

verdade, ainda não estou com entendimento firmado sobre a multa para pessoa jurídica, nesses 

casos. Porém, citação eu sou a favor. Então neste caso eu voto pelo pedido de diligência. A 

decisão é por maioria e o processo baixará em diligência. Resultado: Voto de divergente foi o 

vencedor por maioria de votos (4x3). Neste momento se registrou o ingresso em plenário de 

Sua Excelência a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Logo em seguida, Sua 

excelência o Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira solicitou ao plenário a inversão da 

pauta de julgamentos para que houvesse a primazia do processo de nº. 12 da pauta. Neste 

sentido, foi anunciado o Processo nº 2009/52035-6, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Associação dos Moradores de Marituba, responsável Manoel Machado Paiva, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim manifestou-se: Senhor Presidente, eu 

queria inicialmente pedir licença para o Conselheiro Relator, só para fazer rum acréscimo 

aqui, um esclarecimento, melhor dizendo, de matéria de fato acerca desse processo. O senhor 

me permite? Só em complementação ao seu relatório, Conselheiro. Esse processo se trata de 

uma tomada de contas, como foi bem pontuado, referente à implantação do projeto “Família 

Feliz”, tocado por essa associação de moradores. Mas qual era o objeto específico? Era a 

aquisição de um imóvel de um terreno para a construção da sede da associação. Não houve a 

prestação de contas, bem por isso foi instaurada a tomada de contas. Quando o então 

responsável foi chamado para apresentar a defesa, o que ele juntou foi um recibo de aquisição 

do imóvel. Um recibo de uma pessoa física dando conta de que vendera aquele imóvel que, 

segundo o recibo, pertencia à associação. É isso a defesa do representante. E mantendo a 

coerência também do Ministério Público e do que vem sendo aplicado aqui no plenário, nesse 

caso a manifestação foi pela irregularidade com devolução do valor repassado, mas a 

associação não foi citada ainda nesse processo, na tomada de contas. Então queria fazer esse 

registro, que a nossa manifestação é pela irregularidade, com devolução do valor repassado.  

E como não há essa citação, eu queria sugerir ao plenário que baixe o processo em diligência 

para chamar também a associação para fazer a defesa, já que nós vamos pugnar pela 
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responsabilidade solidária da pessoa jurídica. É isso, senhores conselheiros. Obrigado. A 

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

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

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos. Queria 

agradecer a oportunidade, ao presente Tribunal, o Deputado Luís Cunha, ao nosso amigo e 

que dispensou o recurso através de emenda do Deputado André Dias, na época como 

Deputado, foi que dispensou a emenda para nós. Agradecer ao ex-deputado, também 

Conselheiro Nelson Chaves. A todos os membros da mesa. Ao Ministério Público com essa 

oportunidade. A Associação de moradores de Marituba é uma entidade de caráter federativo. 

No município de Marituba é uma instituição que trabalha na defesa e na assessoria a outras 

instituições do município, a qual nós que fazemos o processo eleitoral das instituições em todo 

aquele município, temos feito as atividades hoje, no município, de declarar as pessoas para que 

elas possam perceber o recurso do Minha Casa Minha Vida em vista que a nossa entidade é 

uma das mais antigas e lá, e temos beneficiado muitas famílias. A nossa entidade trabalha 

dentro de um plano de ação com palestra, orientação em todas as políticas, para as instituições 

e para as pessoas. Hoje nós temos um espaço físico grande, todo equipado, onde fazemos o 

nosso atendimento. A entidade é ativa daquele município comprovada por qualquer vereador 

ou prefeito da cidade como nós trabalhamos todo esse período. Nossa entidade foi notificada 

sim. Devido às nossas lutas, ficamos sabendo, na época eu estava internado, pelo vice-

presidente que havia uma disponibilidade de recurso através do gabinete do senhor Deputado 

André Dias, na época, que a gente pudesse adquirir um terreno para construção da nossa 

entidade. E o nosso vice-presidente conduziu o processo e, em seguida, compramos um terreno. 

Só que todos acompanham a nossa cidade, município de Marituba, nós passamos por sete 

gestores e seis foram caçados em prazos recordes de tempo. Teve na eleição última, que o 

Tribunal Eleitoral disse que o Prefeito estava ok, que poderia exercer o mandato, também foi 

afastado e hoje nós temos um Prefeito que foi eleito também, mas que tinha sido afastado por 

prestação de contas, foi retomado ao cargo, que tem desenvolvido nosso município. Mas, 

diante disso, senhor Deputado, o estado não fez regulação fundiária. Não tem feito nesse 

estado, em muitos municípios, a regulação fundiária. O órgão hoje que regularizava aquela 

área, na época, era o ITERPA, também não descia com os seus técnicos para o munícipio para 
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que fosse feita regulação fundiária do município. No município de Marituba nós temos lá 132 

áreas, sendo que nós temos 38 bairros. A nossa instituição fez a divisão desses bairros em 

polos, criando 11 polos administrativos, sugerindo a gestão que pudesse fazer mutirões para 

que fosse feita a limpeza das áreas, pelo menos a manutenção em vista do desperdício de 

dinheiro público na questão eleitoral e que não foi exercido pelas pessoas. Todo tempo caça 

um, caça outro, caça um, e a gente ficou nesta situação. O município de Marituba, agora a 

pouco, recebeu notificação do estado, regulação fundiária, onde ia ser feito, contratada uma 

equipe no município, para que fosse feita a regulação fundiária daquela área, levantamento 

fundiário, para que fosse feito o processo. Foram dados vários títulos no nosso município, 

tanto pelos prefeitos que passaram, como para o último agora, títulos que foram cassados 

porque esses títulos não tinham validade. Foram títulos eleitoreiros e o cartório da cidade não 

aceitou esses títulos. Nem tampouco por isso também foi motivo de cassação de mandato de 

alguns gestores. Não sei se outros, no início da criação no município ainda, primeiro Prefeito, 

que a nossa entidade que assumiu o município no início, fizemos a eleição para emancipação 

no município. Então havia um depósito em dinheiro para que fosse feito a paralisação do 

município, para que fosse criado as suas funções. Não sei se vai, mas que nada foi feito. Por 

isso que Marituba, a maioria dos terrenos, não tem título definitivo. E o objeto desse processo, 

me solicitava, depois de apresentar minha defesa, que foi o recibo e, infelizmente, nós na 

colônia, na época não tínhamos um computador lá e fizemos um recibo, a grosso modo, da 

pessoa que nos deu, levamos ao cartório, reconhecemos e trouxemos aqui e foi pedido, na 

verdade, que eu apresentasse um título definitivo, para que fosse aceito a minha prestação de 

contas. E, infelizmente, a prefeitura, até hoje, não me deu resposta. A equipe técnica foi no 

terreno e fez todo o levantamento, mas até hoje não saiu o nosso, nem o nosso IPTU saiu. Com 

essa mudança de governo, nós reiteramos o documento ao atual prefeito pedindo, ainda, no dia 

14 de setembro desse ano, de novo o IPTU. Foi feita nova equipe lá e ainda não saiu o nosso 

IPTU. E a procuradoria da prefeitura nos informou que a prefeitura não está dispensando 

título definitivo, não sei qual o conhecimento dos senhores que tiveram voto em nosso 

município, mas todo mundo sabe como está hoje a situação do município de Marituba. O 

prefeito está fazendo um bom mandato, está continuando o seu poder, mas infelizmente ainda 

perpassa para a situação de contratação de pessoal, por isso que não pôde contratar uma 
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equipe para fazer regulação fundiária do nosso município. Quanto a nossa entidade, nós temos 

contribuído muito com o município de Marituba. Quem tem amigo vereador e perguntar, 

Manoel Paiva, Marituba, como nós trabalhamos, a igreja católica, a igreja evangélica, a 

gestão municipal a todos os gestores que passaram, como nós temos tido seriedade na nossa 

atividade enquanto liderança naquele município e, além, de liderança também comunitária. 

Peço a esse Egrégio Tribunal esses companheiros conselheiros que não apene a nossa 

entidade, porque nós não omitimos nem fugimos do objeto o qual foi solicitado, tão bem 

colocado pelo nosso ex-deputado André Dias. Com o recurso foi comprado o terreno, foi feito 

um objetivo, só não teve uma documentação legal porque felizmente a culpa não é nossa. A 

gestão municipal não tem e o centro de Marituba hoje, não tem título definitivo correto. Não 

tem. Se você for ver, Marituba foi feito dentro daquela área da agrovila, do trem, e naquele 

pedacinho ali, onde tinha aquelas casas que é no início de Marituba, nem lá conseguiram se 

provar, porque até o uso da justiça, a questão daquelas casas que ficam na beira da pista, que 

foram modificadas, que era patrimônio histórico do nosso município. Então a culpa, eu queria 

colocar, que não é da nossa instituição. O nosso objetivo foi alcançado, agradeço ao Deputado 

André Dias por ter passado o recurso, a nossa sede hoje funciona muito bem, é um espaço 

grande, todo equipado, mas o terreno foi comprado. O terreno está lá, nós não utilizamos 

ainda o terreno porque nós estamos com essa pendência no Tribunal. Ora posto, tenho a 

colocar para vocês que se o processo continuar dessa forma, nós seremos obrigados a reunir a 

assembleia geral, colocar o que aconteceu aqui e solicitar a venda do terreno para devolver ao 

Tribunal o dinheiro, para devolver ao estado o dinheiro, porque o terreno está posto e nós 

usamos outras sedes hoje para poder continuar usando. Não podíamos ficar esperando e com 

medo de que se constrói e tem problemas, e se faz isso tem problemas. Então como viemos o 

ano passado aqui, e o doutor André Dias estava doente, nós não pudemos fazer a nossa defesa, 

nós entramos com documento e hoje nós estamos aqui pedindo encarecidamente à promotoria 

e aos senhores deputados e colocamos a entidade à disposição para fazer visita, se quiser fazer 

palestra, o que tiver, nós temos tudo equipado lá para receber todos vocês. Por último, agora, 

fizemos um projeto que foi o Show Cultural na Praça do Aristides, para os hansenianos, em 

vista que nós temos lá em nossa área uma equipe de hansenianos, no total de 320 que são 

internos, que não podem vir às ruas ainda por causa de sua deficiência, nem todos estão 
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acostumados, tem que fazer internamente um show para eles. E temos lutado porque a vida não 

para e temos só a agradecer a todos. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Antes de declarar o voto, ainda em discussão. Seu Manoel, 

eu não me recordava que este recurso e esse projeto tinha tido uma participação dos esforços 

que a gente fazia quando éramos deputados. Em verdade, Senhor Presidente, se eu soubesse, 

me recordasse, teria me declarado impedido quando o recebi e queria em tempo fazê-lo agora, 

porque efetivamente me sinto comprometido. Eu não liberei o dinheiro, eu não era obrigado a 

auditar o dinheiro, mas de alguma maneira eu teria um elo com a comunidade e com a 

associação. Isso poderia, eventualmente, prejudicar o meu entendimento. Então, Senhor 

Presidente, realmente era melhor que fosse nomeado outro relator. Isso poderia de alguma 

maneira ser questionado a qualidade do meu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É um caso realmente que a gente não viu igual 

aqui, mas Vossa Excelência está certa. Acho que a gente tem que preservar a instituição. Eu 

também gostei muito das palavras do senhor Manoel Paiva. Já tinha ouvido falar do senhor. E 

nós vamos ver como conduzir isso. Pelo que eu entendi, o senhor afirma que comprou o 

terreno. Manifestação do Senhor Manoel Machado Paiva: Tirei as fotos do terreno, trouxe 

fotos, está nos autos, do terreno que foi comprado, fez a visita técnica, o pessoal foi fazer a 

visita, está aqui o recibo da compra e venda. Eu só não tenho o título efetivo para mostrar para 

vocês, porque a culpa não é nossa, é do município de Marituba, do estado, que não faz 

regulação fundiária neste estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Mas eu queria, em uma redistribuição, saber se, 

por exemplo, pelo que eu vejo tem até documentos, e se poderia fazer uma reabertura de 

instrução processual, aproveitar a vinda dele aqui, Conselheiro Odilon? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu estive analisando 

aqui, dando uma olhada nos autos, me parece, como colocou o senhor Manoel, há um 

problema de questão imobiliária que impede o título definitivo. Mas de todo o modo, não tem 

extrato bancário, senhor Manoel, é importante que tenha. É o extrato que vai demonstrar o 

nexo casualidade entre o dinheiro que o senhor utilizou e o recurso repassado pelo estado, e 

que está ausente aqui. Não sei se nesses documentos que o senhor tem em mãos ele se 

encontra, porque é importante. Manifestação do Senhor Manoel Machado Paiva: Está certo. A 
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nossa instituição, quando percebeu o recurso, nós tiramos o recurso e compramos o terreno. 

Porém, quem acompanhou tudo foi o meu vice-presidente. Depois que eu fui notificado para 

saber que tinha uma prestação de contas para ser feita, e foi que eu corri com a minha 

documentação para fazer a defesa da instituição. Apresentei o que eu tinha na época. Mas eu 

posso ir ao Banpará, que foi o órgão que repassou o recurso, com certeza tem alguma coisa lá. 

E eu vou solicitar e anexar o recurso tirado, que foi dado pelo estado, para a compra do 

terreno. Para mim, veja bem, eu acho que o que é importante é que está sendo acusado de um 

débito de R$ 15.000,00, que foi comprado um terreno de R$ 15.000,00. Qualquer um prova. Ao 

puxar o extrato bancário vai provar que foi sacado. Se não houvesse esse saque, não havia 

compra. Então eu acho que solicitar através de ofício ao Banpará, que ele nos apresente o 

extrato da conta do dinheiro que foi tirado e anexar ao recibo. Mas, para mim, o objetivo seria 

o título definitivo, coisa que o município não nos dá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, já que estamos nessa fase de discussão, 

já com uma declaração e impedimento do Conselheiro André, essa impossibilidade do título 

definitivo, senhor Manoel, o senhor fala tanto no município, mas não tem cartório de imóveis lá 

nos seu município de Marituba? Manifestação do Senhor Manoel Machado Paiva: Não. Na 

época não tinha. Tanto que nós reconhecemos em Ananindeua. O nosso cartório foi implantado 

esse ano no nosso município. O nosso município não tinha nada, na verdade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É porque essa impossibilidade do 

registro teria que ser melhor explorada pelo senhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É porque o município de Marituba, 

Conselheiro Odilon, é um município novo. Foi o último a ser criado e pertencia a Ananindeua. 

Não sei o que foi que houve. Essa parte de cartório não tinha conhecimento. É um município 

novo. Manifestação do Senhor Manoel Machado Paiva: Certo. Eu queria só esclarecer que nós 

temos sete gestores, mas nenhum se preocupou. Esse ano é que foi para o nosso município 

carteira profissional e carteira de identidade, e é bem aqui pertinho. Cartório de imóveis, que 

não tinha, e cartório título de documentos. Foi esse ano que foi para o nosso município. Todas 

as nossas entidades eram registradas no município de Marituba, no cartório Bezerra Falcão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, então 

havia cartório. Apesar de não haver um em Marituba, o cartório de Ananindeua cuidava dos 
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terrenos de Marituba até então. Manifestação do Senhor Manoel Machado Paiva: Sim. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então o registro 

tem que ser Ananindeua. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: A pergunta que eu faço é a seguinte: pode um município registrar o imóvel 

de outro município criado legalmente? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Sim. Até que o Poder Judiciário delegue o serviço, um cartório de 

registro de imóveis pode tranquilo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Já fiquei com a minha dúvida aqui. Mas de qualquer 

maneira, o senhor não vai mais falar agora, mas a gente vai colocar o Tribunal a sua 

disposição. Eu quero aqui fazer um registro importante para louvar a postura do eminente 

Conselheiro André Dias. Eu tenho certeza que vossa excelência não sabia, não tenho nenhuma 

dúvida disso. Um monte de processo que temos aqui, e veio tomar conhecimento de que Vossa 

Excelência, quando Deputado, foi autor da proposta de liberar o recurso para a entidade, mas 

ao saber disso hoje, tomou uma posição correta. A gente tem que ter aqui, senhor Manoel, 

isenção. Então eu quero elogiar a postura do Conselheiro André, a gente acata o pedido dele. 

A Secretaria vai tomar as providências, esse processo vai passar por um sorteio, será 

redistribuído, sorteado para novo relator, e o senhor será informado. Este novo relator será o 

presidente da instrução processual, e se ele exigir do senhor um novo documento, uma nova 

explicação, o senhor deverá comparecer. Eu vi que esse assunto é um assunto complicado, mas 

eu vejo que o senhor está confirmando que o terreno existe e foi comprado. Esses embaraços 

de ordem legal, administrativa, que a gente vai ver a melhor forma de poder também lhe 

ajudar. Está certo? São coisas que fogem um pouco da sua responsabilidade. Esse convênio foi 

da Assembleia Legislativa ou da ASIPAG? Manifestação do Senhor Manoel Machado Paiva: 

ASIPAG. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: ASIPAG não existe mais. Eu creio também que isso mudar daqui para frente. Esse 

tipo de convênio, certamente, não acontecerá mais desta forma. Então a Secretaria já sabe o 

que fazer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Eu queria me associar a Vossa Excelência nas palavras dirigidas ao Conselheiro André. 

Nenhuma dúvida a respeito da licitude da doação, emenda parlamentar, sem dúvida nenhuma, 

mas achei que ele tomou uma atitude corretíssima e, nesse sentido, queria parabenizá-lo por 
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isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

O senhor está liberado, senhor Manoel, depois o senhor busque na Secretaria do Tribunal, 

deixe o seu endereço, veja se está tudo certo para receber correspondência e eu creio que em 

mais uma semana o senhor já vai saber quem será o Conselheiro que vai cuidar deste 

processo. E vamos ver a melhor forma de resolver o problema. Eu quero também aproveitar, 

antes de passar para o próximo processo, registrar a presença da Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, que já cumpriu a missão institucional de nos representar em um evento 

realizado na sede do TCM, um evento que tem como protagonista o TCU, e a gente faz parte. É 

uma auditoria coordenada sobre governança em saúde pública. Muito obrigado por ter nos 

representado. Vossa excelência foi escolhida porque não estava com processo e julgamento 

marcado na pauta. Cumpriu a missão e atendeu ao pedido, mas está de volta para relatar os 

seus processos, que não são de julgamento marcado. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2007/51264-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Óbidos, 

responsável Jaime Barbosa da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2007/51930-1, que trata da Tomada de Contas instaurada Prefeitura 

Municipal de Almeirim, responsáveis Espólio de Sebastião Baia Águila, Marivaldo Paes da 

Costa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Anunciou em tempo a presidência o 

impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes na votação deste processo. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução dos valores glosados, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis, inclusive àquelas dirigidas aos senhores Gandor Calil Hage Neto e José 

Botelho dos Santos (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 espólio do senhor 

Sebastião Baía Águila em débito para com o erário estadual na importância de R$175.000,00 

(cento e setenta e cinco mil reais), em face da ausência da prestação de contas e irregulares as 

contas de Marivaldo Paes da Costa, ficando este em débito para com o erário estadual na 
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importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela irregularidade apontada e, ainda, aplicar ao 

senhor Gandor Calil Hage Neto as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), pela intempestividade e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não 

atendimento a diligência desta Corte de Contas e José Botelho dos Santos no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não atendimento a diligência desta Corte de Contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52104-1, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Cametá, responsável José Waldoli Filgueira 

Valente, 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, com aplicação da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas 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 e expedição de recomendação à 

SESPA, nos termos da manifestação do 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 2006/51043-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Novo Progresso, responsável Tony Fábio Gonçalves Rodrigues, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, com sujeição de aplicação, a critério do 

Douto Plenário das multas cabíveis ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 
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e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2005/51182-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, responsável 

José Francisco da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação da multa regimental ao seu responsável e, 

ainda, expedição de determinação ao responsável e ao município de Água Azul do Norte para 

que nas futuras prestações de contas de convênios com o Estado do Pará façam constar a cópia 

integral das licitações realizadas, sobretudo para dar cumprimento aos arts. 13 e 19 do Decreto 

Estadual nº 733 de 13.05.2013 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 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 2005/51928-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Tucuruí, responsáveis Parsifal de Jesus Pontes e 

Cláudio Furman, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua 

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

Processo nº 2006/50039-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Santa Maria do Pará, responsável Antonio Nogueira de Sousa, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

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

multas regimentais cabíveis ao responsável com expedição de determinações a SEPLAN 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 
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regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Antonio Nogueira de Sousa em 

débito para com o erário estadual na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), aplicando-

lhe a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2006/50152-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Capitão Poço, responsáveis José Raimundo de Oliveira e Francisco 

Gregório da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução dos valores glosados, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais cabíveis aos 

responsáveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor José 

Raimundo de Oliveira em débito para com o erário estadual na importância de R$247.464,00 

(duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), aplicando-lhe a multa no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e irregulares as contas do senhor Francisco Gregório da 

Silva, ficando este em débito para com o erário estadual na importância de R$18.200,00 

(dezoito mil e duzentos reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2006/53380-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Moju, 

responsável Iran Ataíde de Lima, Procuradora cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Anunciou em tempo a presidência o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes na votação deste processo. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 
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autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

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

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

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

e quarenta e sete reais), pela apresentação intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2007/53028-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Marapanim, responsável Paulo Silvio Lopes Gama, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Anunciou em tempo a presidência o impedimento da Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes na votação deste processo. 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, ficando o senhor Paulo Silvio Lopes Gama em débito para com o erário 

estadual na importância de R$53.065,32 (cincoenta e três mil, sessenta e cinco reais e trinta e 

dois centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo 

débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processos nºs 2013/52856-6, 

2013/53445-6 e 2013/53564-1, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Convocado 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 determinações à SEDUC 
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(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 2013/52916-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com determinação à 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros e determinar a 

juntada desta decisão à respectiva prestação de contas da ADEPARÁ, Exercício Financeiro de 

2013. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2013/52940-1 e 2013/52964-9, que 

tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado 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. Neste momento, sua Excelência o Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira solicitou intervalo de dez minutos. Logo em seguida, registrou-se a 

saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2013/53316-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 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, 
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cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com determinação à SEDUC 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro, com 

determinações ao órgão contratante – SEAD, AGE e CASA CIVIL. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/53615-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 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 dos registros (pausa). A matéria foi colocada 

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

proposta de decisão para deferir  o registro, com determinações ao órgão contratante – SEAD, 

AGE e CASA CIVIL. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo 

nº 2014/50454-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará, 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, com as determinações de acordo com a manifestação da SECEX. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme 

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

Convocado Julival Silva Rocha. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50629-1, 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. 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 expedição de determinação à 

ARCON-PA (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 da relatora. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/50652-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, 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 indeferimento dos registros, com determinações à 

SUSIPE e encaminhamento dos autos ao MPE para adoção de medidas cabíveis (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros, com determinações à 

SUSIPE e com cópia das recomendações MP, SEAD, AGE e CASA CIVIL. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme 

sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/51446-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 

Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com expedição 

de determinação à entidade contratante para que passe a juntar cópia do currículo vitae do 
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contratado, de modo que se verifique a impessoalidade da contratação (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com a juntada desta decisão à respectiva 

prestação de contas da ADEPARÁ, exercício Financeiro de 2015. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2015/51478-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pelo indeferimento dos registros, sugerindo, ainda, a expedição de determinação à entidade 

contratante para que passe a juntar cópia do currículo vitae do contratado, de modo que se 

verifique a impessoalidade da contratação (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros com a juntada desta decisão à respectiva prestação de contas da 

ADEPARÁ, Exercício Financeiro de 2015. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou a saída de plenário 

de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2013/51895-9, 2013/52908-1 e 2013/52949-0, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, 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 dos registros, com as recomendações à 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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 da 

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 
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Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2010/51165-8, 

que trata do Ato de Aposentadoria de Adalzira Ferreira Lima, 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. 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 2013/53437-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria de Fátima Monteiro Campos, 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 da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2012/52309-0, que trata do Ato de Reforma de Arinaldo Alves de 

Souza, 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. 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 2012/50117-8, 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 2011, responsável Joaquim Passarinho Pinto de Souza 
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Porto, 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 as recomendações (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 da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51509-9, que trata 

da Representação apresentada pela Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta para 

a notificação dos responsáveis, sendo de imediato deferida pela Presidência. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados 

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta 

(30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu quero 

conceder a palavra a Sua Excelência, Conselheira Substituta Milene Cunha, que nos 

representou em um evento, para dar ciência ao plenário, que ocorreu lá no TCM. Vossa 

Excelência tem a palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: O evento que aconteceu no TCM e acredito que ainda deva estar 

acontecendo com a palestra do técnico do Tribunal de Contas da União. Ele foi para tratar de 

um diagnóstico que será feito pelos Tribunais de Contas do Brasil, em relação à governança e 

gestão na saúde pública. O objetivo é justamente avaliar qual é a efetividade das políticas 

públicas em relação à área de saúde e como os tribunais podem, a partir desse diagnóstico, 

contribuir para melhoria da governança e da gestão na área de saúde. Então foi muito 

proveitoso participar desse evento que reuniu vários membros de conselhos da área de saúde, 

assim como também secretários da área de saúde, alguns técnicos do Tribunal de Contas da 

União e técnicos dos próprios Tribunais de Contas dos Municípios. E agora deve estar 

ocorrendo essa palestra técnica em que o técnico do TCU está expondo qual será a 

metodologia utilizada para poder fazer esse diagnóstico, que, a princípio, vai começar com 
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uma auto avaliação da parte de todos os órgãos envolvidos na área de saúde, onde eles vão se 

autoavaliar em relação as suas práticas e procedimentos de controle, de planejamento, de 

execução e organização, para a partir dessa auto análise haver, por parte dos tribunais, uma 

ponderação de como isso é feito, claro, com o objetivo de prevenir e orientar na condução 

dessas políticas públicas na área de saúde. Então eu acho bem interessante, até porque a partir 

da Constituição de 88 que a saúde foi colocada como um direito individual, como direito 

fundamental na Carta da República. Até a Constituição de 88 somente tinha acesso à saúde 

pública aquelas pessoas que eram regularmente inscritas no INSS. Quando a saúde é elevada à 

categoria de direito fundamental e passa a ser dever do estado, direito de todos, ou seja, um 

direito universal, surge para o estado uma obrigação de elaborar políticas públicas voltada 

para isso com recursos públicos. Então, nesse sentido, o planejamento, a organização, o 

controle, se faz fundamental para conseguir universalizar esse direito como está definido hoje 

na nossa Constituição Federal. Então eu acredito que esse trabalho, que vai ser desenvolvido 

pelos Tribunais de Contas, tem o potencial realmente de aprimorar o gasto público nessa área, 

induzindo boas práticas e reconhecendo boas práticas de forma a disseminá-las e melhorar a 

política pública como um todo nessa área. É isso, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Isso é uma boa notícia, não 

é mesmo, conselheiro Odilon? Muito importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Nosso Tribunal está engajado nessa luta, Presidente. 

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

nossa equipe da auditoria operacional, que já tem expertise nesse tipo de serviço, está fazendo 

parte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Muito bom. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E eu 

gostaria também de anunciar e primeiro agradecer o cartão da Escola de Contas, muito bem 

feito, está com o meu nome e dos conselheiros. Que é, justamente, com bastante antecedência, 

para que a gente possa agendar esse evento que é exclusivamente para os membros do TCE e 

do Ministério Público de Contas. Isso também é um marco na nossa história porque é a 

primeira vez que a gente vai se reunir para estudar e capacitar seus membros. E eu quero 

festejar esse momento, que é muito feliz para todos nós. Estamos dando o primeiro passo, 

porque outros eventos acontecerão. Capacitar os membros da nossa instituição e do Ministério 
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Público de Contas. Eu quero festejar a iniciativa da Escola de Contas, que tem total apoio, e 

foi geral aceitação dos nossos conselheiros. Muito obrigado. E que todo Conselheiro, suas 

assessorias possam registrar, anotar na agenda dos conselheiros, porque como é um evento 

pequeno e grande ao mesmo tempo, pequeno pela quantidade de participantes, mas grande de 

conteúdo, informação e conhecimento. E o segundo é que amanhã haverá um evento da Escola 

de Contas, mas só vai uma pessoa representando a Escola de Contas, que é o técnico Rafael 

Laredo - eu vou estar presente na cidade de Marabá - sobre Tomada de Contas Especial. Eu 

vou poder abrir o evento e participar pela manhã. E minha intenção também é acompanhar a 

gestão da unidade de Marabá. Creio que seja a única visita que eu tenha condições de fazer 

durante a minha gestão de dois anos. No segundo semestre pretendo ir a Santarém. É só 

anunciar e já é um trabalho que a escola vem fazendo e eu acredito que vai ser um sucesso. O 

secretário da representação, servidor Antônio Carlos, muito aplicado, organizou um bom 

evento. Eu creio que vai dar muito certo. E também registrar que o servidor da casa, Rafael 

Laredo, está indo, mais como voluntário do que propriamente como servidor, porque está 

pagando a sua passagem sem receber diárias. O Tribunal não está gastando um tostão com 

ele. E eu achei que o gesto mereceu um registro e um elogio. Assim como também o Secretário 

de Controle Interno e o Secretário de Administração do Tribunal estarão presentes no evento, 

mas também pagando suas passagens e suas diárias. E também não custa nada dizer que o 

Presidente não vai receber diária para estar no evento. Por conta do momento, iríamos 

suspender o evento, mas depois houve um gesto em conjunto de quem se comprometeu a ir. 

Então amanhã quem responde pela instituição é Sua Excelência Conselheira Lourdes Lima. 

Queria aproveitar esse momento, eu sei que está tarde para colocar a palavra à disposição dos 

senhores conselheiros e também do Ministério Público de Contas. Se alguém desejar se 

manifestar. Então, agora, o nosso Procurador Geral de Contas, doutor Felipe Rosa Cruz tem a 

palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Presidente, eu gostaria, como Vossa Excelência bem falou, de 

parabenizar a iniciativa da Escola de Contas, nas pessoas da Conselheira Rosa e Conselheira 

Milene, por terem tomado essa iniciativa de um curso de capacitação para os membros, já que 

a gente cobra tanto a qualificação, a capacitação do jurisdicionado, isso também se aplica aos 

membros que compõem o Controle Externo. Quero louvar essa iniciativa, e dizer que o 
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Ministério Público é parceiro e vai continuar sendo em todas as medidas que engrandeçam 

nosso Controle Externo e que o deixe mais condigno com os anseios e com o que a população 

espera de nós. Era isso, Presidente. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

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

vinte minutos (12h20min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 17 de março de 2016. 
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