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ATA Nº 5.382 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia catorze (14) do mês de abril 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 Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e 

Milene Dias da Cunha, e, ainda, a Excelentíssima Senhora Subprocuradora do Ministério 

Público de Contas Deíla Barbosa Maia, 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 a 

ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves representando 

este Tribunal na posse do novo comandante do I COMAR. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia doze (12) de abril 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

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

Junior: Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do 

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

havendo expediente a ser lido e em ato contínuo a Presidência antecipou o seguinte discurso: 

Senhoras e senhores, no início desta sessão eu quero distribuir para conhecimento dos nossos 
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conselheiros o relatório de gestão do ano de 2015, e faço isso com uma enorme satisfação aqui 

na presença da nossa Secretária de Planejamento, doutora Lilian Bendahan, eu quero 

agradecer toda a equipe do planejamento que me assessorou na elaboração deste documento, 

principalmente a doutora Lilian Bendahan, doutora Isabela Tupinambá e a Caren Tamiles. 

Participou da revisão deste trabalho o Clóvis Luz, Carmem Serrano, o projeto gráfico, 

editoração do Cleverson Castelo Branco, e a fotografia do Rodrigo Ferreira Lima. Senhores, 

aqui é um resumo do nosso relatório de gestão 2015. Dentro do que planejamos 

estrategicamente, o planejamento estratégico é uma realidade no nosso tribunal, eu dei 

sequência a todo o trabalho iniciado anteriormente, principalmente na gestão do conselheiro 

Cipriano Sabino, e agora nós já temos definido um rumo pra nossa instituição até o ano de 

2021, isto é, o meu substituto natural pela ordem do rodízio é o conselheiro André Dias, em 

seguida vem a conselheira Lourdes Lima, e em seguida o conselheiro Odilon Teixeira, isto é, os 

três presidentes futuros já tem em mãos um planejamento estratégico até o ano de 2021. Foi 

fruto de muita discussão, foi fruto de uma participação, eu posso dizer muito grande dos nossos 

servidores e conselheiros, e creio que produzimos um trabalho extraordinário e que hoje serve 

de referência para o estado do (Pará) e pra outros tribunais. Então neste momento eu quero 

compartilhar com vocês o nosso relatório de gestão de 2015 na forma de um agradecimento. 

Tudo que ocorreu aqui é resultado da ajuda que eu tive dos nossos conselheiros e também dos 

nossos servidores. Então, meus cumprimentos aos nossos conselheiros e agradecimentos 

também. Da mesma forma, faço aos nossos servidores do TCE, especialmente a equipe do 

planejamento na pessoa da secretária Lilian Bendahan. Bem, isso aí os conselheiros vão levara 

para os seus gabinetes para dar uma examinada. Eu creio que ficou um trabalho muito bom. A 

gente não teve como incluir tudo, é como eu digo, é um resumo mas aí está um pouquinho a 

participação de cada um no trabalho da nossa instituição. Considerando dispositivo 

regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para 

atuar nesta sessão como conselheiro. Em não havendo leitura de expediente, Sua Excelência 

solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de 

julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2015/50740-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 
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legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento dos registros, com expedição de 

determinação FASEPA, e aplicação da multa regimental ao senhor Simão Pedro Martins 

Bastos. Pausa. A presidência informou que o responsável pelos atos em questão não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa.  

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

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. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2011/51989-2, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Redenção, responsável Wagner Oliveira Fontes, cuja 

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

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável e aos senhores Luiz Carlos Barbosa Cavalcante e Nilson 

Pinto de Oliveira, e, ainda, com determinações à autoridade concedente. A presidência 

anunciou a presença do advogado Manoel Filho, representando o senhor Nilson Pinto de 

Oliveira, que usou do direito constitucional de manifestar-se: Doutora procuradora, bom dia. 

Nobres e sábios julgadores, uma satisfação imensa retornar a este plenário. Eu queria pedir 

perdão da última vez, presidente, que eu fiz essa defesa ano passado em dezembro, eu estava 

com febre, dor de garganta, passando mal, mas eu vim fazer a defesa à época do hoje 

secretário Cláudio Ribeiro. Eu quero pedir perdão a Vossa Excelência porque o procurador à 

época, eu nem o cumprimentei, de tanta dor de cabeça que eu estava. Mas eu queria 

cumprimentar também em nome dos funcionários deste Tribunal, é que nessa minha vida 

advogando eu tenho uma satisfação imensa de estar nesse Tribunal porque eu sou tratado com 

respeito aqui desde o porteiro e por Vossas Excelências, principalmente. Eu queria também 

cumprimentar a meus colegas operadores de direito, meus amigos que estão presentes aqui 

neste plenário, e eu estou aqui, presidente, nobre conselheira Milene, porque eu creio no senso 

de justiça desse Tribunal. Eu também entendo que, preliminarmente, o professor Nilson Pinto 

não seria parte nesse processo. Por quê? Existe um convênio que foi assinado em 2010 pelo 
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então responsável, secretário Carlos Alberto da Silva Leão. Esse convênio tinha validade de 

janeiro de 2010 até janeiro de 2011. Em janeiro de 2011 assumiu o cargo o professor Nilson 

Pinto, como secretário de educação. E o que me deixa, assim, meio preocupado, é que no 

parecer técnico sugeriram multa ao senhor Alberto Leão e no parecer do Ministério Público, 

com todo respeito que eu tenho pelo Ministério Público de Contas o nome do Alberto Leão 

desapareceu e consta apenas aplicação de multa ao então secretário à época, Nilson Pinto. 

Porque seria injusto? Eu entendo que a administração pública é impessoal. Isso é fato. O 

princípio da legalidade irrestrita que está no artigo 37 Caput da Constituição Federal nos diz 

isso, é impessoal. Inclusive vários princípios falam sobre isso. Mas o que seria injusto é que no 

processo em questão não existe nenhum termo aditivo. E por nenhum momento o secretário 

Nilson Pinto, à época, assinou qualquer termo aditivo. Eu entendo também que seria injusto 

que um plenário desse que clama pela justiça aplicasse a multa em cima do secretário à época. 

Apenas pra corroborar, todos os convênios que foram assinados na época da gestão do 

professor Nilson Pinto, no que diz respeito ao transporte escolar, foi a partir de abril de 2011. 

Ele ficou até julho de 2011. Por que os convênios foram assinados a partir de abril? Porque o 

secretário de Educação à época ficou preocupado com essas situações que estavam ocorrendo. 

Ele tomou pé da situação a partir de março, então ele nem tinha conhecimento da existência 

desse convênio. E como ele não tinha conhecimento, seria até injusto que fosse aplicada esta 

multa. Existe uma funcionária que foi nomeada pra assumir a responsabilidade de fiscalizar o 

convênio, que é a senhora Antônia Maria Fonseca Farias. Consta dos autos, de uma maneira 

até um pouco obscura, que ela não tomou conhecimento da sua atribuição enquanto fiscal. Mas 

eu fui agora, pela parte da manhã, compulsar os autos. Nas folhas 376, no dia 26 de maio de 

2015, a dona Antônia tomou conhecimento dos fatos. E ela juntou procuração através de uma 

advogada às folhas 381, e ela teria oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, e 

não o fez. Ela ficou silente. E existe um parecer do Ministério Público dizendo que ela não 

tinha conhecimento da sua atribuição enquanto fiscal do convênio. Ora, se ela não tinha 

conhecimento da sua atribuição como fiscal do convênio porque ela não se defendeu no 

processo? A oportunidade foi dada à ora cidadã, que eu creio que é uma cidadã honesta. Então 

seria injusto, eu creio, a aplicação da multa ao professor Nilson Pinto. E o procurador falou 

em proporcionalidade, também seria desproporcional esta multa porque ele não teve 
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oportunidade de tomar conhecimento àquele momento da existência desse convênio. E apenas 

pra corroborar, Vossas Excelências, existem vários processos em que eu estou advogando para 

alguns desses secretários, inclusive o ex-secretário Nilson Pinto, e que todos os processos em 

que eu estou atuando, eu juntei o laudo. E quando a nobre conselheira Milene sugeriu que 

fosse juntado os laudos originais, eu fiz isso. Existem só dois municípios que nós não 

conseguimos os laudos, que seria Capanema e Redenção. Tentamos entrar em contato com a 

cidadã que seria nomeada, que foi nomeada como fiscal do convênio, e não obtivemos sucesso. 

Em todos os outros fiscais de todos os processos em que estou atuando como advogado nós 

conseguimos o laudo conclusivo, os laudos conclusivos dos convênios, tanto de obras como de 

transporte escolar. Portanto, ao disposto eu gostaria de pedir ao senso de justiça de Vossas 

Excelências que não aplicassem a multa ao secretário, porque durante os 12 meses de vigência 

do convênio, durante 11 meses o responsável foi o secretário Alberto, e durante 11 meses 

supostamente teria uma funcionária que tem a responsabilidade de fiscalizar. Ora, se há o 

entendimento do Ministério Público de Contas que ela não tinha conhecimento do encargo, 

porque ela se habilitou nos autos e não se defendeu? Se ela não se defendeu, eu entendo que 

ela tinha conhecimento do encargo. Então a responsabilidade de fiscalizar todos os convênios 

quando o secretário assina juntamente com o prefeito os convênios, é designado um 

funcionário pra isso. Será que ele não sabia? Será que ela sabia? Fica a dúvida. Na dúvida, eu 

gostaria que Vossas Excelências não aplicassem a multa no então secretário à época, Nilson 

Pinto, apenas pelo senso de justiça. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Manifestação da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Senhor presidente, antes de adentrar na proposta de decisão é bom termos em mente que o 

gestor ao assumir uma pasta não pode alegar desconhecimento quanto à suas atribuições 

legais, quanto aos seus deveres de fiscalização. Então, ele deve sim comprovar de que foi feita 

a devida delegação pra pessoal hábil e responsável para exercer com aquelas atribuições que 

por dever que seja regulamentar ou legal lhe foi atribuído. Logo após, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, ficando o senhor Wagner 

Oliveira Fontes em débito para com o erário estadual na importância de R$9.000,00 (nove mil 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.315,00 (um mil e trezentos e quinze reais), 

pelo débito e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das 
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contas, e, ainda, aplicar ao senhor Nilson Pinto de Oliveira a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela não emissão do Laudo Conclusivo e determinações à 

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

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

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Neste momento se registrou a presença em plenário do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. No mesmo diapasão, foi anunciado o 

Processo nº 2006/50612-2, que alberga a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Itupiranga, 

responsável Adécimo Gomes dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias.  

Ao solicitar a retirada deste processo da pauta hodierna, sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2009/50707-4, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Santarém, responsável Maria do Carmo Martins Lima, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento do dispositivo regimental, 

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução parcial do valor conveniado. A 

presidência tornou público que a responsável supracitada não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares com ressalva, recomendar à responsável e ao Município de Santarém que, em 

ajustes futuros, comunicar ao órgão concedente qualquer alteração de serviço que possa ocorrer 

na Planilha Orçamentária, evitando, assim, penalidades e suas conseqüências legais. 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. 

Imediatamente foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2009/51425-1, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, responsável Álvaro Brito Xavier, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 
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foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela irregularidade das contas, sem devolução de valores, com aplicação da 

multa regimental ao responsável, e, ainda, sugestão de expedição de determinações ao 

responsável e ao Município de Conceição do Araguaia. Presente em plenário, o senhor José 

Geraldo de Jesus Paixão, constituído pelo responsável supracitado, apresentou defesa, garantida 

pelo amplo direito de defesa: Excelentíssimo senhor presidente, douta representante do 

Ministério Público, demais conselheiros e conselheiras, demais pessoas presentes. Conforme se 

verifica do teor do relatório douto conselheiro, as pendências centradas se prendem 

exatamente a não apresentação de alguns documentos em originais, e também com relação à 

comprovação do procedimento licitatório, ou seja, poderíamos especificar mais precisamente 

com relação ao edital e no caso aí da dispensa apontada na defesa. O interessado, através este 

advogado, justifica que em razão das dificuldades para juntar a documentação, não houve 

tempo hábil a fim de que pudesse já estar todo completa a documentação juntada aos autos, 

mas que justifica que com fundamento no princípio da ampla defesa e do contraditório no 

âmbito do devido processo legal, que habitualmente é observado por essa douta corte, que essa 

documentação estará através do próprio interessado, através desse advogado ou de outra 

pessoa que possa vir fazer a defesa, outro profissional, já na próxima sessão. Então a defesa 

pugna para que sejam acatadas as razões do interessado e com apresentação já na próxima 

defesa, suspendendo se a sessão. Essas as razões do advogado de defesa. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, 

e, aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), pela irregularidade e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa 

intempestiva das contas. A Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício ao responsável e ao 

município de Conceição do Araguaia, dando ciência das determinações sugeridas pelo Parquet 

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. Neste momento, registrou-se a saída de Plenário de Sua Excelência o conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2011/52788-

0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 
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Estado, procedência Prefeitura Municipal de Castanhal, responsável Hélio Leite da Silva, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvida a 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 ao 

seu responsável. A presidência tornou público que o responsável pelas contas em questão, 

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

no foco das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência 

proferiu 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), em face da remessa intempestiva das mesmas. 

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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/50881-4, que trata da prestação de 

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

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista, responsável Laércio Rodrigues Pereira, 

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

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito 

nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação 

da multa regimental ao seu responsável e, ainda, expedição de recomendações à Prefeitura 

Municipal de São Sebastião da Boa Vista. Presente em plenário, o senhor Manoel Ricardo 

Carvalho Corrêa, procurador do responsável supracitado, apresentou sustentação oral conforme 

preceitua os ditamos constitucionais da ampla defesa: Bom dia senhores conselheiros, senhor 

presidente, Excelentíssima senhora Procuradora do Ministério Público. Presto minhas 

homenagens aos nossos colegas operadores do direito aqui presentes. Gostaria de contar com 

vossa compreensão no sentido de analisar este convênio 315/2008, especificamente no que 

tange à defesa apresentada tempestivamente nos autos, no que diz respeito às duas vistorias 

que foram realizadas no convênio. Senhor relator procedeu realmente com brilhantismo dentro 

do que é apresentado nos autos, mas cabe a nós pedir a vossa compreensão de atentar para 

alguns detalhes. A primeira vistoria, apenas uma ocorreu na vigência do contrato, em março 

de 2009. Nos autos, nas folhas 201, 204, já consta o pedido do fiscal da obra da apresentação e 

saneamento das pendências que foram constatadas, pendências essas que foram originadas de 
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um deferimento pela SEPOF pela mudança do layout do posto de saúde, aonde foi decidido a 

construção de um posto de saúde à beira de um rio no Marajó, aonde não tinha sequer energia 

elétrica, onde tudo era feito à base de gerador de energia. Vejam a precariedade com que se 

trabalha no Marajó. Para atender à saúde da população teremos que ter em mãos um gerador 

de energia, e foi pedida a mudança do layout da obra, e a SEPOF, através do seu corpo de 

engenheiros, assim, deferiu. Ao deferir essa mudança de layout, alguns acessórios começaram 

a ser descartados pelos engenheiros como desnecessários, e outros foram acrescentados. A 

vigência do contrato foi até junho de 2009, e essas pendências foram executadas, foram sendo 

colocadas no posto de saúde. Quatro meses depois, em outubro de 2009, justamente como fala 

a nobre procuradora, houve uma nova vistoria. É interessante observar que nas duas vistorias 

estavam presentes o fiscal da obra e o engenheiro indicado pelo convenente, o ex-prefeito 

senhor Laércio Pereira, aqui presente. Era o engenheiro doutor Aloísio de Azevedo Teixeira 

Filho. Então veja, senhora procuradora, que ele não era um engenheiro particular, não era 

contratado para aquele momento daquela defesa. Ele já tinha sido legalmente indicado como 

fiscal da obra na primeira vistoria pelo convenente, então ele estava habilitado a proceder 

como fiscal da obra, e realmente apresentou nos autos o saneamento das pendências 

realizadas, de algumas, uma vez que com o deferimento do layout outras pendências, e aí eu 

estou falando o seguinte, quais são essas pendências, para um convênio de 157 mil aonde 

faltava 10%, 17 mil, tratava se de saboneteiras, de espelhos, de um grupo gerador pequeno 

para o posto de saúde, um posto de saúde pequeno, mas de grande valia para a população 

marajoara, e esse fiscal, esse engenheiro, estava presente nas duas. Então ele não foi 

contratado como particular, conforme consta no parecer da nobre procuradora. E então, ao 

ser notificado pelo Tribunal de Contas do Estado, o senhor Laércio Rodrigues Pereira 

apresentou sua justificativa nas mãos do senhor douto relator, senhor André Dias, ele pediu 

apenas e já tinha pedido antes nos autos, apenas pedido transformar a vistoria no SEPOF 

numa diligência para confirmar o saneamento dessas pequenas pendências. Pequenas essas, 

que eu falo, apenas em relação aos objetos, saboneteiras, espelho, grupo gerador, alguns 

acessórios para pessoas portadoras de deficiências, e a SEPOF não se manifestou sobre o 

pedido de vistoria. Houve manifestação já no parecer final da relatoria do Tribunal 

indeferindo o pedido de vistoria. Então a gente observa, e aqui a gente faz o nosso pedido, 
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Excelências, apenas esse, de que seja convertido este julgamento em diligência pelo engenheiro 

da SEPOF para que ele possa constatar que essas pendências que foram originadas de um 

deferimento, eu volto a ratificar, de um deferimento pela própria SEPOF da mudança de layout 

no posto de saúde. Então esse pedido, Excelência, ele se reverte de um pedido de amplo direito 

de defesa para que o meu cliente, o senhor ex prefeito de São Sebastião da Boa Vista, possa 

exercer na sua plenitude e provar que este convênio foi 100% executado em prol do povo do 

Marajó. Apenas pedimos uma nova vistoria, uma diligência pelo engenheiro da SEPOF. Muito 

obrigado Excelências. Pausa.  A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, ficando o senhor Laércio Rodrigues Pereira em débito para com o erário estadual 

na importância de R$17.905,44 (dezessete mil, novecentos e cinco reais e quarenta e quatro 

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

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

Consultado o Plenário, este apresentou a seguinte manifestação: Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor presidente, 

acompanho o eminente relator, estava aqui apenas ponderando para quem está assistindo a 

gente que em alguns casos a gente, eu, por exemplo, e alguns conselheiros tentam em benefício 

do interesse do contribuinte e da sociedade aplicar uma multa em torno de 10% do valor a ser 

devolvido, era isso que eu estava conversando com o conselheiro André. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Se Vossa Excelência propuser, eu 

modifico meu voto e acompanho as sugestões de Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu acho justo, senhor 

presidente. Então eu faço a proposição, já que o relator concorda a minha proposição é que 

como há devolução e houve de qualquer maneira uma razão pra isso, um prejuízo para a 

sociedade, eu quero propor já com anuência, a concordância do eminente relator, o valor de 

10% pela multa à devolução. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Vossa Excelência, conselheiro André, acatou a sugestão do conselheiro Cipriano, 

assim eu acompanho Vossa Excelência. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu vou concordar com 

o relator em relação à irregularidade das contas, mas a multa eu vou acompanhar a 

conselheira Lourdes Lima. Então, a decisão vai ser da seguinte maneira, as contas foram 

julgadas irregulares por unanimidade, e por maioria (5x2) o valor da multa foi alterado, passa 

a ser agora de R$1.790,54 (um mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). 

Na linha sequencial, foi anunciado o Processo nº 2012/51545-6, que agasalha a prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Bragança, responsável Edson Luiz de Oliveira, cujo Relator foi o 

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

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

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

regimentais ao responsável; A presidência tornou público que o senhor Edson Luiz de Oliveira, 

devidamente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, ficando o senhor Edson Luiz de 

Oliveira em débito para com o erário estadual na importância de R$322.907,06 (trezentos e 

vinte e dois mil, novecentos e sete reais e seis centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$32.290,70. (trinta e dois mil, duzentos e noventa reais e setenta centavos), pelo débito 

apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento das contas 

no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 

2007/51960-7, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina 

do Pará, responsável Valciney Ferreira Gomes, cujo Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

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

ressalva, sem prejuízo da aplicação da multa regimental ao seu responsável e determinação ao 

responsável e ao município de Palestina do Pará. A presidência informou que o responsável 

supra, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A 
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matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de 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 remessa 

intempestiva das contas e determinar à Secretaria deste Tribunal, expedição da recomendação 

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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/53302-9, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ourém, responsável 

Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 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 ao seu responsável. Presente 

em plenário o responsável notificado apresentou sustentação oral conforme preceituam os 

ditames constitucionais do direito à ampla defesa: Senhor presidente, senhores conselheiros, 

desde 2008 através do ofício 341 que eu fiz para SAGRI ainda no exercício do cargo eu pedia 

que fosse feita uma correção de alguma forma no objeto desse convênio, pois na folha 84, 85 

do processo eu apresentei uma planilha orçamentária. Em nenhum momento eu recebi recurso 

para construir uma casa de farinha, eu recebi recurso para construir um galpão que poderia 

servir para uma casa de farinha. Na folha, na última sessão em que estive presente eu pedi que 

fosse transformado em diligência porque eu tenho um galpão construído, eu tenho um galpão 

onde a EMATER realiza ainda hoje treinamento de assistência rural, a comunidade utiliza este 

galpão, este convênio 032 em nenhum momento previu casa de farinha, pela própria planilha 

apresentada, como também não houve previsão de contrapartida. Aí solicitei, ratifiquei esse 

ofício em 2015 para que novamente a SAGRI fosse lá. Houve um pedido desse Tribunal, a 

quem eu agradeço muito, e no final do ano de 2015 a SAGRI voltou a Ourém, e faz um 

relatório complementar, que está na página 156 e 157 do processo, aonde atesta que a obra 

está construída de acordo com a planilha orçamentária. Então não existe nenhum desvio de 

finalidade do convênio, não existe nenhum cumprimento que não foi feito, por isso eu quero 

que esse novo relatório da SAGRI que foi feito agora no ano de 2015 seja aceito e as minhas 

contas sejam aprovadas porque o objeto, de acordo com o que está colocado nesse relatório 
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que diz que a planilha está de acordo, diz que eu apliquei o recurso corretamente. É isso e 

muito obrigado. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Senhores conselheiros, a planilha de cálculo deve se referir 

ao objeto do convênio. O objeto do convênio, não tendo aqui identificado nos autos qualquer 

alteração a ele, é objeto de o presente convênio apoiar o desenvolvimento do setor primário do 

município através da implantação de uma casa para processamento de farinha de mandioca. 

Realmente imaginar que uma casa para processamento é meio não bem definido, uma casa é 

uma casa, pode ser um galpão. Não necessariamente precisa ter forno, não precisa ter aquela 

panela, quer dizer, agora, por outro lado, quando eu era deputado e me pediam uma casa para 

tapioca, pra fazer farinha de mandioca, se eu desse só o galpão provavelmente ou o prefeito ou 

a associação iria torcer o nariz pra mim, porque diz assim - mas porque eu quero um galpão 

sem o equipamento para fazer? 15 mil reais. Então aí nós caímos numa cilada do texto. O texto 

diz que é para fazer uma casa de farinha. Galpão e casa de farinha podem ser a mesma coisa, 

mas com certeza são coisas diferentes. Porque para fazer um galpão, faz um galpão para 

comunidade, um galpão agrícola, para uso agrícola de diversas modalidades, que serve pra 

guardar semente, guardar, sei lá, qualquer coisa. Mas uma casa de farinha, no meu 

entendimento, pressupõe que tinha que ter. Acho, senhor Zoé, que vai caber a Vossa Excelência 

fazer realmente um recurso e explicar como a casa de farinha na verdade era só um galpão, 

porque só as palavras vão ser insuficientes neste momento. Manifestação Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Talvez a conselheira Lourdes Lima 

como é da região, está mais próxima, é assim, depende do tipo da farinha. Tem a farinha 

d’água, é um processamento. Tem a farinha seca, tem a farinha lavada, ainda tem a farinha de 

tapioca, é outro processamento, forma de fazer. E dependendo do tipo de atividade da região 

talvez o galpão seja mais adequado pra isso porque na farinha seca não põe a mandioca na 

água, tem que limpar individualmente cada mandioca, aí reúne aquelas pessoas que vão com 

uma faca ou um objeto equivalente raspando para deixar a mandioca limpa para o segundo 

passo, que é o processamento. No interior eles não têm processo industrial, não existe isso, é 

comunitário, uma coisa mais artesanal, porque nós estamos na fase da votação. 

Lamentavelmente não pode mais ele ter a palavra pra explicar direito. Eu conheço, não 

conheço o galpão, a casa de farinha, mas eu o conheço como um homem do interior. Não sei se 
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a conselheira Lourdes poderia clarear melhor. Em Augusto Correa, o formato da casa de 

farinha, a gente tinha uma casa de farinha diferente, tem todos esses equipamentos e tem um 

forno que pode ser de cobre, pode ser de lata. Lá não sei como é o formato, de repente é uma 

mini-indústria de farinha, aí o galpão é mais adequado para poder reunir os equipamentos. 

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

Quinze mil reais pra construir a casa é uma coisa, para comprar equipamentos é outra. Por 

exemplo, os 15 mil reais eu acredito que foram suficientes para o galpão, para construir esse 

galpão, essa casa, é uma casa. Os equipamentos já são outros valores. Constam na planilha os 

equipamentos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: Eu já indagaria outra coisa, o que está dizendo o laudo conclusivo? Eu gostei do 

depoimento dele. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: O laudo conclusivo tem um valor. O valor realmente é o valor de uma casa, de um 

galpão. E se existe a obra, não sei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes, farinha, a gente entende que é do 

interior. Tem diversos tipos de farinha. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Farinha d’água, farinha de mandioca, farinha de tapioca. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Ainda 

tem a Carimã, que faz o mingauzinho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E pode ter no caso, o galpão, se na planilha não estava 

pedindo os equipamentos, se era só a casa e a casa está pronta, a casa no laudo consta que a 

casa foi pronta, a casa não importa se é um galpão porque casa de farinha é uma área em 

aberto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: O que acontece, conselheira Lourdes, eu não sei se é o caso a não ser que Vossa 

Excelência permite, nós estamos no meio de votação, pra que ele pudesse esclarecer. 

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

ainda estamos em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira: Não, está em votação. Existem comunidades que é assim, a pessoa não 

é proprietária da terra, viu conselheira Rosa Egídia, ele não é dono da terra. Às vezes coloca 

sua roça na terra do outro. Ele também não tem como, na terra do outro, construir uma casa 

de farinha para ele se ele não tem a terra. E geralmente as administrações municipais fazem 
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uma casa de farinha comunitária pra atender todo mundo, o que tem a terra e o que não tem a 

terra, aquele que utiliza a propriedade do outro pra colocar sua roça e fazer a sua farinha. Eu 

não sei se é esse o caso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Vamos fazer o seguinte, a foto do realizado é um barracão. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Um galpão, é. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Um barracão, não 

tem paredes, tem um murinho em volta. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas é assim que é a casa de farinha. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu sei, até por causa do calor. Não 

tem nenhum equipamento. Quer dizer, o que há é uma divergência profunda entre objeto que 

foi posto no convênio e a planilha, porque a planilha é para um barracão. Limpeza de terreno, 

compra de peças de madeira, mureta de proteção, cobertura, telha, não tem nada a ver com a 

casa de farinha, conselheiro Cipriano. Entende? Então fica a dúvida. Será que está errado o 

entendimento do que seria a casa de farinha no objeto? Então pra isso, conselheiro Luís, o que 

é o nosso desiderato sempre alcançar? A justiça em verdade, real. Eu queria consultar Vossa 

Excelência e aos demais conselheiros se a gente poderia sobrestar essa matéria para eu tentar 

fazer um parecer entendendo a divergência entre uma planilha de cálculos e um objeto que me 

parecem incompatíveis à primeira vista, mas que podem ser compatíveis num outro tipo de 

interpretação das palavras que estão ali colocadas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Acho que Vossa Excelência está certo e achei 

muito interessante o senhor Raimundo Zoé, agradeço à presença dele aqui, não constituir 

advogado. Ele veio ele próprio fazer a sua defesa e fez com muita precisão, com muita 

tranquilidade aqui. Vossa Excelência, eu acho que é uma decisão acertada. Eu me sinto em 

condições de votar, mas Vossa Excelência é que tem agora a palavra. Terminada a fase, Sua 

Excelência apresentou proposta no sentido de sobrestar o julgamento e retornar a sessão de 

28.04. 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, eu quero acompanhar e dar a minha interpretação da seguinte maneira, a 

gente às vezes tem a vontade de fazer uma coisa ou interpreta a situação daquela ou de outra 
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maneira. O que o conselheiro André muito bem faz, retira o processo da discussão e votação, 

porque existe um processo, e existe dentro do processo informações, é o que existe de fato na 

realidade, é o que está nos autos. E não pode aqui e agora por interpretação nossa nem eu nem 

nenhum conselheiro achar que é isso ou aquilo outro. Então acho que a saída foi perfeita, uma 

vez que houve a discussão nesse tema, e ele vai então tentar interpretar de uma maneira, pelo 

que está nos atos, para saber se a gente consegue apresentar dentro dos autos uma posição 

para o plenário. Eu entendo perfeitamente o que disse Vossa Excelência, o que o próprio 

conselheiro André diz, mas ele mesmo tem dificuldade de fazer essa formalização agora uma 

vez que nos autos constam várias informações e que de fato é a verdade, real, não é a minha 

opinião nem a opinião dele, mas é o que está nos autos. Então acho que agora com essas 

informações ele pode fazer uma manifestação para o plenário se aproximando ao máximo de 

fazer a justiça que o Tribunal sempre busca fazer. Cumprimentando mais uma vez, 

parabenizando o conselheiro André, eu concordo com a posição dele. Incontinenti, foi 

anunciado o Processo nº 2008/51013-1, que alberga a tomada de contas instaurada na 

Associação de Moradores de Rondon do Pará, responsáveis José dos Reis Silva Filho, Maria 

Janete de Souza Novais e Geraldo Pereira de Souza Neto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua 

Excelência foi de imediato atendida. Sequencialmente foi dado conhecimento público a respeito 

do Processo nº 2008/51023-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Paróquia de 

Santana-Igarapé-Miri, responsáveis Joaquim Bonifácio da Veiga Machado e Zenildo Gonçalves 

Rodrigues, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se, 

por oportuno, o impedimento dos Excelentíssimos Conselheiros André Teixeira Dias e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

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

opinou pela irregularidade das contas, com devolução dos valores glosados, e aplicação das 

multas regimentais aos responsáveis, extensiva à autoridade responsável pela ausência do 

reclamado Relatório de Acompanhamento e Fiscalização. A presidência informou em tempo 

que os responsáveis supracitados, devidamente notificados, não estiveram presentes e nem se 

fizeram representar, Pausa. A matéria foi alvo de discussão. Pausa. Regimentalmente ninguém 

se manifestando, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares, e, 
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aplicar ao senhor José Alyrio Wanzeller Sabbá a multa no valor 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 a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2009/51694-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Canaã dos 

Carajás, responsáveis Joseilton do Nascimento Oliveira e Anuar Alves da Silva, cujo Relator 

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

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

opinou pela irregularidade das contas, de ambos os responsáveis, com devolução do valor 

glosado, aplicação das multas regimentais ao senhor Joseilton do Nascimento Oliveira, e 

determinação aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás. Constou-se da 

sessão que os responsáveis supracitados, devidamente notificados, não estiveram presentes e 

nem se fizeram representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares do senhor Joseilton do Nascimento Oliveira, e, aplicar a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela não apresentação das contas no prazo regimental e 

irregulares as contas do senhor Anuar Alves da Silva, ficando este em débito para com o erário 

estadual na importância de R$11.253,80 (onze mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta 

centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.125,38 (um mil, cento e vinte e cinco reais e 

trinta e oito centavos), pelo débito apontado. A Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício 

aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, dando ciência das 

determinações do Parquet 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2013/51202-3, que 

agasalha a tomada de contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Professora Áurea de Morais, responsável Maria de Nazaré da Silva Lobo, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, registrando-se o impedimento da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvida a 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 
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das penalidades cabíveis na espécie. A presidência tornou público que a responsável 

supracitada, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas 

irregulares, ficando à senhora Maria de Nazaré da Silva Lobo em débito para com o erário na 

importância de R$1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais), aplicando-lhe a multa no 

valor de R$368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), pelo débito apontado e R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas, e, ainda, aplicar à 

senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta 

e sete reais), pela não emissão do Laudo Conclusivo e ainda com remessa de cópia dos autos ao 

Ministério Público do Estado, na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça para adoção das 

medidas que julgar necessárias. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2014/50544-2, que cuida da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos na Associação Cor- Cidadania, Orgulho e Respeito 

responsável William Sousa Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério 

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

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

responsabilidade solidária do responsável e a Associação Cor – Cidadania, Orgulho e Respeito 

e a última deverá ser citada para apresentar defesa, já que o 2º ainda não participa do processo, 

de modo a se perfectibilizar o contraditório e a ampla defesa, que reste claro, outrossim, que a 

presente irregularidade é insanável decorre de ato doloso de improbidade administrativa. A 

presidência informou que os responsáveis nesta questão, embora regularmente notificados, não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares e condenar solidariamente o 
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senhor William Sousa Santos e a Associação Cidadania, Orgulho e Respeito à devolução de 

R$80.000,00 (oitenta mil reais) devidamente corrigidos a partir de 13/09/2011 e acrescidos dos 

juros até a data de seu efetivo recolhimento e, ainda, aplicar ao senhor William Sousa Santos a 

multa no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), correspondente a 15% (quinze por cento) do 

valor do dano e em virtude das contas julgadas irregulares com débito e R$ 2.117,00 (dois mil 

cento e dezessete reais) pela instauração da tomada de contas especial e a Associação 

Cidadania, Orgulho e Respeito – Cor a multa de R$12.000,00 (doze mil reais), correspondente a 

15% (quinze por cento) do valor do dano, em virtude das contas julgadas irregulares com 

débito, propondo, ainda, que a Secretaria Geral encaminhe cópia desta decisão ao Ministério 

Público do Estado, na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça, para adoção das medidas que 

julgar necessárias. Consultado o Plenário, este apresentou a seguinte manifestação: Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, eu 

apenas discordo da solidariedade da entidade e também das multas. Eu vou com a multa 

mínima, pela multa mínima, todas as multas mínimas e sem a responsabilidade solidária da 

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

Senhor presidente, cumprimentando a Excelentíssima senhora Milene Dias da Cunha pelo 

brilhante estudo do processo e manifestação, quero concordar na íntegra com o voto da 

eminente conselheira. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Rapaz, 

se o Nelson estivesse aqui ele iria dizer que a Associação Cor, Cidadania, Orgulho e Respeito 

não se mostrou muito cidadã com o dinheiro público. E por uma questão de orgulho - 

conselheiro Odilon - nem sequer se deu ao respeito de prestar as contas direito. Eu acompanho 

o voto, a proposta de voto da relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, antes de manifestar meu voto eu quero tirar algumas 

dúvidas. Pergunto à conselheira Milene se a Associação Cor está sendo multada pelo débito? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, 

assim como a pessoa física também. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Perfeito. Eu discordo apenas de um aspecto. Eu acho o voto da conselheira brilhante, 

muito bem elaborado. Mas como se trata de uma tomada de contas especial feita no âmbito da 

Administração Pública, ou seja, não houve aqui por parte da Associação desrespeito a prazos 

ou decisões do Tribunal, então a multa pela tomada de contas eu entendo que não é cabível. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Não, 

desculpa, ela está sendo multada apenas pelo débito apontado, não pela instauração da 

tomada de contas. A instauração da tomada de contas quem está sendo multado é só a pessoa 

física. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mesmo 

nesse caso entendo que ela não é possível. Então, eu acompanho o voto dela, só discordo dessa 

aplicação dessa multa porque quem fez essa tomada de contas foi a administração pública, o 

controle interno, e não foi o tribunal, inclusive é importante aqui frisar que o nosso regimento 

interno quando traz esse dispositivo da penalização pela tomada de contas se baseia no 

regimento anterior, quando o Tribunal tomava as contas. Houve uma mudança paradigmática 

no que tange ao regimento interno. E apenava pela tomada de contas por quê? Porque não 

respeitou o prazo de prestação de contas ao próprio Tribunal, e nesse caso não se presta 

contas ao Tribunal diretamente, e sim ao órgão concedente. Então, eu só discordo desse 

aspecto. Manifestação da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Conselheiro Odilon, eu não estou aplicando multa à entidade, à associação, pela 

tomada de contas especial, pela instauração da tomada de contas especial. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Ao William, sim. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Então você discorda, na 

verdade, do William. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Mas o seu voto, conselheira, a senhora está fazendo responsabilidade 

solidária, é isso que a conselheira Lourdes diverge. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Isso, responsabilidade solidária, que é o que a 

conselheira Lourdes diverge. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Louvando o voto da conselheira substituta Milene, eu vou 

acompanhar a doutora Lourdes no caso da não responsabilização solidária. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o 

voto da relatora na íntegra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira: E, diante disso, eu pergunto se algum conselheiro deseja modificar seu 

voto considerando que a conselheira Lourdes e conselheira Rosa Egídia divergem da 

responsabilidade solidária e também do valor da multa. É isso, não é, conselheira Lourdes? E 

o conselheiro Odilon fez acréscimos discordando - não foi, conselheiro Odilon? Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu não consigo, presidente, me 

permite o diálogo, eu não consigo essa multa pela tomada de contas, eu não vejo como aplicá-

la na sistemática atual. O que a gente pode fazer é um exercício, eu percebo no voto da 

conselheira Milene que ela não multou pela irregularidade em si que é a própria não prestar 

contas, desrespeitou o princípio constitucional. Se for o caso, eu mudaria apenas a 

fundamentação dessa multa para que seja uma multa pela pessoa ser um mau gestor, mas não 

porque deixou de eventualmente seguir um prazo do Tribunal, que não é o caso. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A conselheira já se 

manifestou e eu continuo apoiando a manifestação dela, mantendo a minha posição a não ser 

que haja alguma outra alteração. Mas, pelo que foi dito aqui, eu acompanho o voto da 

relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Mantenho 

a posição que assumi anteriormente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Considerando a observação do conselheiro Odilon, 

eu acrescentaria multa de 10% pela não prestação, entendeu, solidária, pelo débito, a multa de 

10% pelo débito. Se for de 80 mil reais, é 8 mil, solidariamente. Então, concordo plenamente 

com a relatora. Manifestação da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Considerando aqui a fala do conselheiro Odilon, agora eu entendi exatamente qual é a 

colocação dele. Estava me confundindo em relação à multa da Associação, que não houve 

multa pela instauração de tomada de contas, mas houve para a pessoa física. E, realmente, 

quando a gente vai analisar mais a fundo a questão da lei orgânica, eu gostaria, então, de 

alterar nessa parte a proposta de decisão para que retirasse a multa da pessoa física pela 

instauração da tomada de contas especial, tendo em vista que não fomos nós que instauramos 

tomada de conta especial e sim a SEJUDH. Mas mantenho a proposta no sentido de aplicar 

multa ao senhor William dos 12 mil pelo valor do débito, relacionada aos 15%, e também à 

pessoa jurídica pelo valor do débito, retirando exclusivamente a multa da pessoa física pela 

instauração da tomada de contas especial tendo em vista que não fomos nós que instauramos 

essa tomada. Só nesse sentido. Mantenho a solidariedade. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Agora eu que estou com uma dúvida. 

Ao responsabilizar a pessoa física e a jurídica qual é, na verdade, a parte de cada uma, da 

pessoa física e jurídica? Eu queria entender, não tá claro pra mim. Como vamos 
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responsabilizar, cada um devolve uma parte do dinheiro? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Pelo valor do débito as duas são 

coobrigadas. Então, assim, o débito pode ser executado tanto em face da pessoa física quanto 

em face da pessoa jurídica. Quem pagar o valor do pagamento aproveita um ao outro. Mas a 

multa, não. A multa é personalíssima. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Não, mas não tá claro ainda pra mim. Imaginemos que na 

pessoa jurídica não esteja mais à frente o responsável ou a responsável pelas contas. A pessoa 

jurídica tem que pagar, tem que devolver. De repente não se trata mais da mesma pessoa, e 

como ficaria? Manifestação da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: A mesma situação, até porque o dever de prestar contas era da pessoa jurídica. Então, 

independente de quem esteja à frente da Associação, ela tem o dever de prestar contas. Se ela 

não fizer isso, ela vai ser responsabilizada a devolver o recurso porque a Associação também 

se beneficiou daquele recurso. Ela não conseguiu êxito em comprovar que ela não se 

beneficiou do recurso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Deixa ver, novamente, só pra clarear, continuo indeciso. No voto de Vossa 

Excelência, Vossa Excelência disse o que é de cada um? A pessoa jurídica devolve 50%, a 

pessoa física 50, ou não? Manifestação da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Não, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: E como aconteceria na prática isso? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: A 

responsabilidade solidária não estabelece valor para cada um. A responsabilidade é solidária 

justamente por isso, porque o valor total do débito à execução do débito pode ser feita tanto da 

pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, vamos supor, são 80 mil, se a pessoa jurídica 

paga 50, esses 50 aproveita aos 2, significa que ficam devendo 30 mil, continua devendo a 

associação 30 mil e a pessoa física 30 mil. A responsabilidade solidária significa isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Sobre essa parte, 

presidente, com devida vênia a Vossa Excelência, não nos importa. Ambos devem 80 mil. Isso é 

o Estado, quando cobrar vai cobrar 80 mil, aquele que pagar beneficia o outro. Se um pagar 

40, os dois continuam devendo 40 mil. Já que conselheira Milene reformulou o voto dela eu 

acompanho o voto dela na íntegra louvando o bom voto redigido. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Bem, então neste caso 

eu vou votar da seguinte maneira, este assunto de responsabilidade solidária eu não conclui o 

meu entendimento. Estou estudando isso, não há ainda um convencimento da minha equipe. Até 

então a gente já conseguiu compreender que é necessária a citação, mas não há ainda um juízo 

de valor quanto à responsabilidade solidária. Então, o meu voto, eu acompanho a conselheira 

Lourdes Lima, o entendimento da conselheira Lourdes Lima. Então ficou da seguinte maneira: 

por maioria, aprovado o voto da conselheira Milene Cunha, levando em conta que com o 

assunto suscitado pelo conselheiro Odilon Teixeira, a conselheira Milene fez um ajuste no voto. 

É isso, conselheira Milene? E que fez com que o conselheiro Odilon concordasse na íntegra 

com o voto da conselheira Milene, que é o mesmo entendimento do conselheiro Cipriano 

Sabino e conselheiro André Dias, e Julival, e fica o meu voto, da conselheira Rosa Egídia e 

conselheira Lourdes Lima. O placar quatro a três. Há alguma dúvida? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Veja se eu entendi, 

presidente. Os votos meu, do conselheiro André, do Julival e da doutora. Então, eu mantendo 

com ela. Agora o voto do Odilon foi de uma maneira, o voto da Lourdes foi de outra maneira. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro 

Cipriano, parecido, mas não são iguais. Cipriano, é o seguinte, a conselheira Milene, lendo a 

lei orgânica ela alterou. E quando ela alterou o voto nós poderemos dizer, discordamos agora 

da relatora, ou simplesmente nós dizemos, nós estamos com o voto da relatora, porque o voto 

foi alterado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Ela fez uma alteração com base nas provocações feitas pelo Odilon, que eu concordo 

também. Eu vi o regimento aqui, até mostrei para o doutor Julival e acompanho a relatora. 

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

eu entendi, conselheira Lourdes, que num ponto eu, Vossa Excelência e conselheira Rosa 

Egídia estamos com a relatora, as contas irregulares. Apenas a responsabilização que é 

somente da pessoa física e não da pessoa jurídica, não é responsabilidade solidária. Ok, tá 

claro? A secretaria compreendeu já? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas a conselheira Lourdes, pelo que eu ouvi, ela queria 

dar multa mínima, todas as multas mínimas, ela falou. Então há diferença nos votos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu 
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agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Cipriano. Tem ainda um diferencial. A conselheira 

Lourdes propôs a multa mínima. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: E é preciso também fazer um ajuste em relação à multa já que se 

há responsabilidade solidária não é aplicada, consequentemente a multa relativa a isso tem 

que ser retificada também. As multas, que são consequência da responsabilidade solidária, têm 

que ser retiradas, no meu entendimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Alguma dúvida ainda? Eu acho que o meu voto, o da 

conselheira Rosa Egídia e conselheira Lourdes está de acordo, eu concordo com Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Quantas multas tiveram no processo? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Ficou a multa pelo valor do débito. Ficou as 

contas julgadas irregulares com solidariedade da pessoa física e da pessoa jurídica e as duas 

multas pelo débito, uma à pessoa física e outra à pessoa jurídica. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, por favor, 

é porque ainda não foi concluído. Eu fiz uma pergunta, e aí a pergunta que eu fiz exatamente 

para dizer o seguinte, a conselheira Lourdes propôs todas as multas mínimas, quero saber se 

ela ainda está com isso ou se ela vai concordar com a multa de 15% do valor do débito, é essa 

que é a questão que eu fiz, só. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira: No meu entendimento ela tirou a dúvida, ela manteve o valor mínimo. 

A decisão foi pela multa máxima. A proposta da conselheira Lourdes Lima foi a proposta 

derrotada. Terminada a votação, proclamou a Presidência que resolveu o Plenário, por maioria 

de votos, 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 André Teixeira Dias. A presidência determinou 

em seguida a antecipação da pauta para julgar o processo nº 21 por solicitação do procurador do 

recorrente. Neste momento se registro a saída de Plenário do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias. Imediatamente, foi dado conhecimento público a respeito do 

Processo nº 2015/51299-7, que trata do Recurso de Revisão formulado por José Alves Feitosa 

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

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 
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ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e provimento parcial, para 

reformar a decisão recorrida, para devolução do valor glosado, permanecendo a irregularidade 

das contas e confirmar a decisão recorrida em todos os seus demais termos. A presidência 

informou que o patrono do recorrente, Advogado Cássio Murilo Silveira Castro estava presente 

e ao ser-lhe concedida a palavra, declinou do seu direito de produzir sustentação oral. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, referente à 

decisão recorrida, para julgar agora as contas regulares e manter a multa no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Registrou-se o regresso ao 

recinto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Foi então anunciado o 

Processo nº 2010/51347-1, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Astrid Maria 

da Cunha e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrado o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e provimento ao 

recurso, para considerar as contas regulares com ressalva, sem prejuízo, no entanto, do 

pagamento da multa cabível na espécie pela instauração da tomada de contas. A presidência 

informou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso, para no 

mérito dar-lhe provimento, reformando a decisão recorrida, para que as contas sejam julgadas 

regulares com ressalva, reduzindo, ainda, a multa anteriormente aplicada pela instauração da 

tomada de contas, para o valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais). 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2012/51612-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Paulo Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Tendo 

solicitado a retirada deste processo da pauta. Sua Excelência foi imediatamente atendido. Logo 
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após, foi anunciado o Processo nº 2013/50174-1, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Jardel Vasconcelos Carmo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias 

que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve o imediato deferimento. Em 

seguida. Foi anunciado o Processo nº 2015/50253-0, que cuida do Recurso de Reexame 

interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, registrado o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

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

opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para declarar a ilegalidade da 

alteração/prorrogação nas atas de registro de preços, com a modulação dos efeitos da decisão, 

nos termos requeridos. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para conhecer do recurso, para 

no mérito negar-lhe provimento. 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 2015/50283-6, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Valciney Ferreira Gomes, cuja Relatora 

foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrado o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e provimento parcial, para 

manter a irregularidade das contas e a multa respectiva, ficando o recorrente desobrigado da 

devolução da glosa anteriormente imputada. A presidência tornou público que o recorrente 

embora regularmente notificado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento regular com ressalva 

mantendo a multa pela instauração da Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2015/50875-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Antônio 

Paulino da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 
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dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e não provimento, 

com a manutenção do Acórdão. A presidência informou que o recorrente embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de conhecer do presente processo 

para no mérito negar provimento, mantendo a decisão recorrida. Consultado o Plenário, este 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 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. 

Em seguida foram anunciados os Processos nºs 2015/50050-2 e 2015/50207-5, que tratam 

dos Recursos de Reconsideração interpostos por Fernando Agostinho Cruz Dourado e Iran 

Ataíde de Lima, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com 

pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 22/03/2016. 

Ao solicitar a retirada destes processos da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o 

cordato atendimento. Incontinenti foi efetivado o chamado da pauta para o Processo nº 

2013/53070-6, que trata do Ato de Aposentadoria de Franco Pereira de Almeida, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vistas da Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha, em sessão ordinária de 05/04/2016. Novamente solicitado 

para a retirada de pauta, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Em seguida, foram 

anunciados os Processos n.ºs 2013/52437-2, 2013/52955-8 e 2014/50650-3, 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 legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros, com às 

recomendações à SEDUC. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros. 

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 do 

relator. Sem observar demora foi anunciado o Processo nº 2013/53602-1, que alberga o Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu 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, registrou-

se a ausência da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50434-8, 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 legal e regimental, foi ouvida a 

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

opinou pelo indeferimento do registro, com determinação à SEDUC. Pausa. A matéria 

entrou na fase da 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 proclamou a presidência que 

decidiu o plenário acatar, por unanimidade, 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. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2015/50359-9, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária 

do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro, com 

recomendação ao IGEPREV. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. 
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Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

relator. Neste momento, registrou-se o regresso ao Plenário de Sua Excelência a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na mesma assentada, foi dado 

conhecimento pelo senhor secretário do Processo nº 2015/50616-7, que agasalha o Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro, com 

determinação ao IGEPREV. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

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

com recomendação à autarquia previdenciária para que, nos futuros processos 

encaminhados para registro, faça constar a comprovação de obediência ao disposto no art. 

2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991. 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2013/52780-3, que trata do Ato de Aposentadoria de Hedilamar 

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

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro, com 

recomendação de acordo com a manifestação da SECEX. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para deferir o registro, dando-se ciência desta decisão à interessada, com 

remessa de cópia do relatório da SECEX. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2013/53289-1, que trata do Ato de Aposentadoria de Laíses do Amparo Braga, cujo Relator 

foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 
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autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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. No momento seguinte, foram anunciados os Processos 

n.ºs 2015/51738-9, 2015/51745-8 e 2015/51767-3, que tratam dos Atos de Aposentadorias 

de Nilson Soares da Costa, Rubenita Silva Paes e José Wander Lima de Souza, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos, opinou pelo deferimento dos registros, com recomendação ao Igeprev em relação ao 

processo n.° 2015/51745-8. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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. Imediatamente foi anunciado o  Processo nº 2014/51838-6, Ato de 

Pensão em favor de Claudete Lima da Silva Corrêa, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 

Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos, opinou pelo deferimento do registro com determinação à SEAD. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para deferir  o registro, cientificando-se a Secex para que promova 

fiscalização acerca da regularidade do recolhimento da contribuição previdenciária devida 

sobre as parcelas gratificação de habilitação policial militar, gratificação de localidade 

especial e gratificação de serviço ativo. 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. Sem detença, foi anunciado o Processo 

nº 2011/50252-8, Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Fundação Viver, Produzir e Preservar, responsável 

Ana Paula dos Santos Souza, Subprocuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro 
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André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante 

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

regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

manifestação do relator. Prosseguindo nos ulteriores de direito foi chamado à ordem da 

pauta o Processo nº 2015/51058-3, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 

Concordiense de Capoeira, responsável Ronaldo Santana Silva, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

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

anunciado o Processo nº 2015/51883-6, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Bannach, responsável Valbetânio Barbosa Milhomem, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias que ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua 

Excelência obteve o acolhimento. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2016/50161-3, 

que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas 

pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, responsável 

Marcos Dias do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público 

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

com aplicação de multa regimental. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as 
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contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. 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 não houve assuntos em torno da MATÉRIA 

ADMISTRATIVA, colocando a palavra a disposição dos presentes, sem que houvesse 

manifestação neste sentido. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

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

horas e vinte e um (13h21min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 14 de abril de 2016. 
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