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ATA Nº 5.385 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua 

Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha, por motivo de representar o TCE em evento no MPE. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e seis (26) 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 

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

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

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Logo em seguida, a Presidência Registrou a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 582

presença no Plenário da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Brabo 

Souza. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2009/52942-

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

Estado, procedência Sociedade de Meio Ambiente de Educação e Cidadania, responsável Joacy 

Ubiratan Silva de Brito, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Antes de 

manifestar-se a respeito do parecer ministerial contido nos autos, o representante do Parquet 

expôs o seguinte pensamento: Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros 

jurisdicionados, servidores aqui presentes. Gostaria também de enviar meu fraternal abraço 

para a desembargadora Maria de Nazaré Brabo, que aqui se encontra presente, fraterno 

abraço para senhora desembargadora. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, fazendo 

um pequeno adendo ao relatório do ilustre conselheiro André, a irregularidade apontada pelo 

Ministério Público de Contas se baseou primordialmente em dois aspectos. Primeiro na 

ausência do cumprimento substancial do objeto do convênio. E nesse ponto é importante que se 

frise que a base principiológica que rege as prestações de contas, todos os processos da casa 

de contas são diametralmente opostos ao que se tem nos processos criminais, por exemplo. Eu 

digo isso porque lendo a defesa do convenente, ele alega que o Ministério Público não logrou 

em provar a ausência do cumprimento do objeto. Ministério Público não tem que provar 

ausência do cumprimento do objeto, isso é um ônus do convenente, ele é que tem que trazer aos 

autos através de provas documentais elementos que embasem um juízo acerca do completo 

cumprimento do objeto. Não conseguindo esse desiderato, presume se, uma presunção 

constitucional e legal, de que o objeto não foi cumprido. Então não se pode jogar nos ombros 

do “parquet” de contas ou da Casa de contas, dos técnicos do Tribunal de Contas o ônus de 

provar que quem recebeu o dinheiro não cumpriu a contento sua prestação de contas, isso é 

um ônus dele. E outro ponto que salta aos olhos também na prestação de contas é que foram 

realizados diversos saques que totalizaram o valor de 96 mil 517 reais. É um valor substancial 

e que, como todos sabemos, nos processos de contas, no manuseio de dinheiro público o 

convenente deve priorizar obrigatoriamente transferências bancárias ou cheques nominais. 

Por quê? para que se possa traçar o destino do dinheiro, possa aferir que aquele dinheiro que 

foi transferido foi pago àquele fornecedor, àquele beneficiário que tem relação com o 
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cumprimento do objeto. Quando você saca uma quantia de tal monta e depois traz notas fiscais 

informando que aquele valor serviu para cumprir aquele serviço, o nexo de causalidade 

desaparece. Então o ônus é de quem recebe, assim me parece. Não se está sendo 

excessivamente rigoroso. Diria melhor, deve se ser excessivamente rigoroso com dinheiro 

público. Deve-se ter todo o cuidado e toda a diligência no manuseio para que todo o trajeto 

percorrido pelo dinheiro público seja facilmente aferido. Isso é o ônus de receber uma 

contrapartida do estado para aplicar em algum proveito social. Não se pode fugir desse ônus. 

De modo, senhor presidente, que com essas considerações o Ministério Público reitera 

integralmente o que consta nos autos. Muito obrigado. Ratificou, em seguida, o parecer escrito 

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

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o advogado da Sociedade de Meio Ambiente de Educação e 

Cidadania, doutor Alessandro Pureza Castilho, estava presente e na forma como lhe faculta o 

art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra o que fez nos seguintes 

termos: Excelentíssimo senhor presidente, Excelentíssimo senhor conselheiro André Dias, 

Excelentíssimos conselheiros, Excelentíssimo representante do Ministério Público. Trata-se de 

conta referente ao Processo 2009/52942-0 firmado com a Secretaria de Estado de Agricultura, 

SAGRI, e a Sociedade de Meio Ambiente, de Educação e Cidadania, SOMEC, projeto “Comida 

Saudável” com objetivo de implantação de curso de capacitação em comunidades do município 

de Santa Isabel. Temos a relatar que em primeiro parecer da 3ª Controladoria de Controle 

Externo datada de outubro de 2014 a mesma opinou pela irregularidade parcial das contas 

com devolução parcial da quantia de 12 mil 180 reais e 40 centavos, pela aquisição de 

refeições sem processo licitatório. Já o parecer ministerial opinou pela reprovação total das 

contas por supostas irregularidades consideradas graves infrações, que segundo o MP foram: 

inexecução substancial do objeto; ausência do nexo de causalidade dos gastos; não 

comprovação de aplicação na contrapartida. Em defesa, inicialmente suscito o Artigo 158 do 

regimento interno do Tribunal, que diz o seguinte - as contas serão julgadas irregulares 

quando comprovadas as seguintes ocorrências: omissão de dever de prestar contas; grave 

infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial; prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; dano ao 
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erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; e, por último, desfalque, desvio 

de dinheiro, bens ou valores públicos. Esclarecemos que nenhuma das hipóteses, do acima 

citado, está configurada nesses autos, não ocorrendo assim qualquer irregularidade. Há na 

verdade uma divergência de entendimentos entre o que a defesa fala e o que é apontado. Não 

há comprovação de irregularidade e como se observa na vasta documentação juntada aos 

autos. Vou passar agora alguns pontos referentes aos relatórios do TCE e do MP. No relatório 

da controladoria geral que faz referência à necessidade de realização de processo licitatório 

para aquisição de refeições, temos a relatar que não houve prejuízo ao erário em relação a 

isso, porque os preços das refeições realizadas estavam condizentes com os preços praticados 

do mercado, ou seja, embora a existência de um erro formal que não causou prejuízo ao 

erário, não havendo assim grave infração à norma legal. Observamos ainda que a SOMEC 

durante todo o processo buscou a eficiência na gestão do recurso público. Em relação aos 

pontos do Ministério Público de Contas, passamos a falar os seguintes pontos, quanto à 

suposta inexecução substancial do objeto o MP afirma em seu parecer que a apresentação de 

documentação idônea como lista dos beneficiários, foto, lista de presença entre outros 

documentos, é absolutamente imprescindível para aferir o cumprimento do objeto arbitrado. 

Pois bem, segundo esse entendimento fica evidente o equívoco quanto à posição do órgão, pois 

tais documentos foram juntados, conforme pode se demonstrar pela simples análise dos autos, 

fora que todos os gastos foram previamente apresentados num plano de trabalho previamente 

aprovado. Quanto à ausência de nexo de casualidade dos gastos afirma que não é possível 

relacionar a movimentação de recursos na conta corrente do convênio. Não procede, devemos 

considerar que a prestação de contas foi realizada em tempo hábil e por meio de documentos 

devidamente aceitos pelo setor competente uma vez que em nenhum momento foi questionada a 

validade das notas fiscais e recibos e foram acompanhadas de demonstrativo de gastos. Temos 

a ressaltar que não existe nos autos nenhum indício de má fé ou dano ao erário que possa 

demonstrar apropriação indevida dos recursos do convênio. Dessa forma, nobre julgador, 

achamos que caso entenda válida a alegação do MPC quanto à documentação apresentada, a 

prestação de contas pecou tão somente um erro formal, uma vez que não há nos autos qualquer 

comprovação de superfaturamento ou desperdício, desvio ou apropriação dos recursos. Nesse 

contexto, a simples prestação de contas por recibo ou notas fiscais, como no caso em 
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discussão, não é requisito suficiente para a tipificação de ato de improbidade administrativa, 

uma vez que é demonstrada a ausência do dolo ou má fé do gestor, assim como a inexistência 

de dano ao erário. Por último, da não comprovação da aplicação da contrapartida. A tal 

afirmação não procede tendo em vista que existe nos autos documento que comprova tal fato, 

como os balancetes financeiros, a relação de pagamentos de contrapartida e a cópia das 

respectivas notas e recibos, demonstrando que o recurso foi aplicado em quase sua totalidade. 

Para finalizarmos temos ainda as seguintes considerações, achamos necessário informar, a 

título de conhecimento, que a SOMEC existe desde 1998, desenvolvendo suas atividades de 

forma exemplar, tendo sempre as aprovações de suas contas sem quaisquer restrições, situação 

que gerou reconhecimento por parte do governo do estado que a declarou como utilidade 

pública conforme a lei número 8 mil e 76 de novembro de 2014. Na oportunidade eu peço a 

juntada de cópia do Diário Oficial que faz essa comprovação. Pelo histórico de trabalho sério 

e profissional, acreditamos que no caso em questão a SOMEC apenas ocorreu em erro formal 

pela incapacidade técnica de seu gestor de realizar uma prestação de conta objetiva e uma 

defesa mais técnica a fim de demonstrar a regularidade de todos os atos realizados num 

convênio. Por esse motivo, apesar de reconhecer que todos os atos processuais foram 

respeitados e baseado no histórico da entidade em respeito ao princípio do contraditório e 

ampla defesa, solicitamos a concessão de novo prazo para apresentação de nova defesa, dessa 

vez realizada por um profissional qualificado para que possa demonstrar regularidade das 

contas já apresentadas. Ressaltamos por último da necessidade de aplicação do princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. Seguindo os ensinamentos de Ricardo Alexandre e João de 

Deus, a proporcionalidade em razoabilidade são princípios gerais do direito que apesar de não 

previstos expressamente na constituição, se constituem como princípios constitucionais 

implícitos. Para esses doutrinadores a razoabilidade diz respeito à aceitação da conduta em 

face de padrões racionais de comportamento que levem em conta o bom senso e a finalidade 

sobre os atos de gestão pública. A proporcionalidade, por sua vez, trata de conduta 

equilibrada proporcional ao fim a que se destina, conduta que deve ter presente três elementos, 

adequação, exigibilidade e proporcionalidade no sentido estrito. No caso em discussão um 

princípio que também merece destaque é o formalismo moderado, que consiste em um primeiro 

plano na previsão de ritos e formas simples capazes de proporcionar regular grau de 
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segurança ao ato e por outro lado da necessidade de se fazer uma interpretação flexível e 

razoável quanto a suas formas, buscando assim demonstrar que não se pode fazer da 

formalidade um fim em si mesmo, pois a forma não deve prevalecer incondicionada sobre o 

conteúdo. Dessa forma, nobre julgador, caso venha a entender pelo erro de formalidade 

presente na prestação de conta, solicito mediante aplicação dos princípios acima referenciados 

sejam levados em consideração a realização do objeto, a inexistência de má fé, assim como a 

inexistência de dano ao erário. Em essência, essas eram as considerações que eu tinha a fazer, 

esperando poder demonstrar a inexistência de grave lesão à norma jurídica assim como a 

inexistência de dano ao erário. Por essas razões requeremos que a conta seja julgada 

aprovada ou que Vossa Excelência entenda pela possibilidade de reabertura do prazo para 

nova defesa com apoio técnico e jurídico que possibilite demonstrar com clareza todos os 

pontos firmados e a plena execução do objeto. Por último, caso o nobre julgador entenda pela 

existência de erro formal quanto aos documentos juntados à prestação de contas, que sejam 

aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a realização do 

objeto, a inexistência de má fé, assim como a inexistência de dano ao erário. Era tudo que eu 

tinha. Obrigado pela oportunidade de defesa. A matéria foi colocada em discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O senhor diverge da 

soma que alcança o valor que a SECEX estabeleceu, a terceira CCG do valor de 12 mil 118 

reais e quarenta centavos? Manifestação do Advogado Alessandro Pureza Castilho: Não, em 

primeiro momento ela fez o questionamento em relação a não realização de processo 

licitatório para aquisição de refeições para o projeto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Não foi essa a minha pergunta. Minha pergunta é se o 

senhor diverge da soma que alcançou os R$12.114,00 (doze mil, cento e catorze reais). 

Manifestação do Advogado Alessandro Pureza Castilho: Não. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Então o senhor reconhece que há pelo menos 

R$12.114,00 de falta de explicações. Manifestação do Advogado Alessandro Pureza Castilho: 

Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E qual é o 

pedido exato que o senhor faz desta tribuna hoje e sob qual justificativa? Manifestação do 

Advogado Alessandro Pureza Castilho: A reabertura de prazo para uma defesa técnica mais 

qualificada, sob a justificativa de que o então presidente não tinha capacidade técnica para 
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fazer essa demonstração com a documentação que ele já apresentou. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O senhor trouxe algum documento 

novo neste momento que quisesse inserir nos autos? Manifestação do Advogado Alessandro 

Pureza Castilho: Apenas o reconhecimento do governo do estado em relação à qualificação da 

empresa como entidade pública. Todos os demais documentos a serem apresentados já estão 

nos autos. Eles só não foram apresentados da forma adequada e não foram devidamente 

justificados pela gestão do órgão, da ONG. Esgotada a fase da discussão, Sua Excelência 

proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Joacy Ubiratan Silva de 

Brito em débito para com o erário estadual na importância de R$12.118,40 (doze mil, cento e 

dezoito reais e quarenta centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.211,84 (um mil 

duzentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), pela 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 

2010/50027-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bannach, responsáveis Geraldo 

Fernandes de Oliveira e Valbetânio Barbosa Milhomem, 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 dos valores glosados e aplicação das 

multas regimentais aos responsáveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o doutor 

Ronilton Arnaldo dos Reis, procurador do senhor Valbetânio Barbosa Milhomem, 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: Excelência senhor presidente, Excelência senhor 

relator, Excelência senhores conselheiros, douto representante do Ministério Público, colegas 

aqui presentes, servidores, senhoras E senhores. A defesa de Valbetânio Barbosa Milhomem 

vem a essa tribuna para poder fazer exercício do seu direito à ampla defesa até porque numa 

oportunidade apresentou defesa nos autos e essa foi considerada extemporânea. A 

extemporaneidade certamente não foi por apreço a essa Corte, mas igual já narrado aqui a 

alguns servidores a dificuldade da comunicação no município de Banac que só conta com um 
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posto de correio e não faz a entrega regular de todas as correspondências. Mas dito isso 

senhor presidente, senhor relator, o processo de prestação de contas em julgamento, como 

bem-dito, trata se de um convênio feito com o município de Bannach, com o governo do estado 

do Pará, através da Secretaria Estadual de Saúde Pública, no ano de 2008, no valor de 600 mil 

reais. Deste valor conveniado foi liberado 300 mil reais em quatro parcelas de 75 mil reais, 

sendo que duas dessas parcelas foram liberadas no ano de 2008 em que era prefeito o senhor 

Geraldo Fernandes de Oliveira e o senhor secretário de saúde, o senhor Eduardo Gonçalves 

Leal. Outras duas parcelas foram liberadas no ano de 2009 em que já tinha tomado posse o 

senhor Valbetânio Barbosa Milhomem, portanto o responsável e ordenador de despesa de 150 

mil reais. Pois bem, o senhor Valbetânio Barbosa Milhomem ao tomar posse recebido o 

repasse de 150 mil reais efetuou os gastos necessários na forma conveniada, fez a regular 

prestação de contas desses valores recebidos, que está encartado nos autos, porém o técnico da 

SESPA em parecer conclusivo teve o município e fazendo uma análise preliminar de toda a 

documentação, está nos autos às folhas 209 e 210 concluiu que tinha a inconsistência na 

prestação de conta no valor de 37 mil e 500 reais, que é referente ao exercício de 2008, que foi 

um cheque emitido no dia 3 de dezembro de 2008 pelo ex-secretário de saúde e teria sido 

sacado neste mesmo dia pelo ex-secretário de saúde, e que não teria essa documentação 

comprobatória nos autos, ou seja, nota fiscal, recibo, documento que comprovasse ou que 

justificasse esse gasto. O senhor Valbetânio Barbosa Milhomem que está no plenário 

demonstrando o apreço e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos fez a 

prestação de contas e fez a sua defesa ao tribunal dizendo - olha, eu sou prefeito a partir de 

primeiro de janeiro de 2009. Recebi destes valores 150 mil reais, prestei as contas 

corretamente. O ex-prefeito, o ex-secretário de saúde que encerrou o mandato no dia 

31/12/2008, não fez transição, não tenho nos arquivos da prefeitura, não tenho contato mais 

com esses senhores, que não estão no município, não tenho condições de apresentar nenhuma 

justificativa, nenhum comprovante referente aos 37 mil e 500 reais que foi apontado inclusive 

no parecer conclusivo. Tem nos autos o parecer do Conselho Municipal de Saúde pedindo, 

pugnando pela aprovação das contas referente ao mandato do senhor Valbetânio Barbosa 

Milhomem, ou seja, referente a 2009 na prestação de conta correta, regular, e que com relação 

à prestação de conta que é objeto da irregularidade apontada fosse julgada ou tida como 
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inconsistente responsabilizando tão somente senhor Geraldo Fernandes de Oliveira e o senhor 

Eduardo Gonçalves Leal, que foram os ordenadores de despesa do período. A defesa, como 

bem-dito, não foi considerada, não foi analisada porque considerada extemporânea. Após isso 

o senhor Valbetânio Barbosa Milhomem diligenciou e conseguiu manter contato com o ex-

secretário de saúde que disse ter toda a documentação, inclusive nos enviou de última hora e 

também não era o momento oportuno para juntar aos autos cópia de nota fiscal ou recibo que 

teria a comprovação dos 37 mil e 500 reais, que a controladoria do Tribunal diz serem 36 mil 

908 reais, mas a rigor a diferença é de 37 mil e 500 reais, que é objeto de um cheque que foi 

emitido e sacado no dia 03/12/2008 quando o senhor Valbetânio Barbosa Milhomem não era 

prefeito, portanto não era responsável por esta despesa, não foi ele o ordenador da despesa. 

Repito, está às folhas 209, 210 dos autos que esse cheque foi emitido pelo ex-secretário e teria 

sido sacado por ele no mesmo dia. Assim, senhor presidente, senhor relator, feito esses 

esclarecimentos pontuais, essas questões factuais, a defesa do senhor Valbetânio Barbosa 

Milhomem requerem a Vossas Excelências: um, que fosse reaberto o prazo da instrução 

processual para que fossem apresentadas, carreadas aos autos a documentação encaminhada 

pelo senhor Eduardo Gonçalves Leal a fim de comprovar essa suposta irregularidade; dois, 

não sendo assim possível, o que a gente admite por efeito de argumentação, que então este 

tribunal julgando dentro do critério da razoabilidade, da legalidade e porque não dizer, de 

justiça, que julgasse regulares, que aprovasse a prestação de contas no valor de 150 mil reais 

que é de responsabilidade do senhor Valbetânio Barbosa Milhomem que assumiu no dia 

primeiro de janeiro de 2009, recebeu apenas 50% do valor conveniado e fez a regular 

prestação de contas que está nos autos. E entendendo de maneira diversa que caso haja ou que 

seja responsabilizado, que seja aqueles ordenadores de despesa da época, que emitiram o 

cheque e sacaram o valor, e não tiveram zelo, o cuidado de fazer a prestação de contas 

adequada. E não tinha no município nenhum arquivo que a gente pudesse encaminhar a esta 

corte para poder justificar o gasto desses 37 mil e 500. Somente após várias diligências que 

conseguimos contatar esse ex-secretário de saúde que hoje atua no nordeste paraense, não 

sabemos em que função, que teria em seus arquivos documentos e condições de fazer esta 

comprovação. Então, repetindo e pugnando que a esta corte se possível, entendendo se possível 

de acordo com o regimento e com a norma que rege a matéria, seja feita a reabertura da 
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instrução processual para a gente poder juntar essa documentação. Não sendo possível, nós 

também pugnamos que fosse julgado regular a prestação de contas do senhor Valbetânio 

Barbosa Milhomem expedindo-lhe alvará de quitação e rejeitando a prestação de contas 

viciada, apontada pelo Tribunal, que é referente ao exercício de 2008 de responsabilidade de 

Geraldo Fernandes de Oliveira e Eduardo Gonçalves Leal. Só esses termos, senhor presidente. 

Satisfeito. A matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Doutor Ronilton, o senhor tem alguma 

documentação que possa juntar aos autos. Manifestação do Advogado Ronilton Arnaldo dos 

Reis: Sim. Me foi encaminhado, Excelência, um e-mail de uma nota fiscal com recibo. Podendo 

ser apresentada, eu apresento a Vossas Excelências, que era o documento, com a sua 

permissão, que eu depois faria a manifestação numa possível reabertura da instrução 

processual pedindo juntada do documento. Logo após as devidas manifestações, Sua 

Excelência proferiu seu voto para receber a documentação apresentada, solicitar a reabertura da 

instrução processual, concedendo, ainda, o prazo de 15 dias para a juntada de novos 

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50636-9, que trata da Prestação 

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

Rotary International Distrito 4720, responsável Antônio Lopes Lourenço, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52671-9, 

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

Estado, procedência Instituto de Tecnologias Sustentáveis para a Amazônia, responsável Luzia 

Aparecida Pinheiro, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução de valores e aplicação da multa regimental à 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 
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julgar as contas irregulares, e, aplicar à senhora Luzia Aparecida Pinheiro 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 intempestividade na prestação 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 2012/52229-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Cultural Maria 

Beca, responsável Elizeu da Silva Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. 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 ao seu responsável e ainda, sugestão da aplicação da multa regimental ao 

senhor Manoel Carlos Antunes estando ainda a critério do douto Plenário à responsabilidade 

solidária (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 Elizeu da 

Silva Lima em débito para com o erário estadual na importância de R$16.630,00 (dezesseis mil, 

seiscentos e trinta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.630,00 (um mil, seiscentos 

e trinta reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pela remessa extemporânea da 

prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50235-8, que trata 

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

procedência Associação de Desenvolvimento Social, responsável Melquesedeque da Silva 

Sodré, 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 pela regularidade das contas com 

ressalva e determinações ao responsável e à Associação de Desenvolvimento Social (pausa). A 

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

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

julgar as contas regulares com ressalva, com recomendação a ele e à Associação de 

Desenvolvimento Social. 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. Em breve interregno quanto ao seguimento da pauta, o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior ex pôs o seguinte pensamento: Senhor 

presidente, eu peço a permissão de Vossa Excelência para fazer o registro, como ainda 

cumprimentar, a exemplo de Vossa Excelência, a desembargadora Maria de Nazareth Brabo, 

nos prestigiando com a sua presença, e da doutora Conceição Mendes, advogada brilhante que 

por muitos anos trabalhou nessa importante função jurídica. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51943-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Comunitária e Beneficente 

Amigos do Rio Pau D'arco, responsável Laerte de Oliveira Sousa, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias que apresentou a seguinte argumentação: Senhor presidente, 

antes do início desta sessão, fui comunicado a respeito do falecimento do senhor Laerte de 

Oliveira Sousa, e encontra-se com a doutora Cláudia uma cópia da certidão de óbito por isso 

creio ser oportuna a retirada deste processo da atual pauta de julgamentos. Atendido o pedido, 

foi anunciado, por coneguinte, o Processo nº 2006/50704-5, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do 

Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a 

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

anunciado o Processo nº 2006/52050-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Canaã dos Carajás, responsável Anuar Alves da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

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

glosado e aplicação das multas regimentais ao responsável, ficando solidariamente responsável 

pelo débito à senhora Maria de Nazareth Brabo de Souza e aplicação das multas regimentais 

(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 Anuar Alves da Silva em débito 

para com o erário estadual na importância de R$3.763,29 (três mil, setecentos e sessenta e três 

reais e vinte e nove centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.080,00 (um mil e oitenta 

reais) e deixar de aplicar à senhora Maria de Nazareth Brabo de Souza as multas regimentais 

sugeridas pela Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2007/53134-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Aurora do 

Pará, responsável José Antônio dos Santos Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela irregularidade das contas, sem devolução de valores e 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 irregulares, sem devolução de valores, 

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

pela não apresentação 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2012/51072-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Bragança, responsável Edson Luiz de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 
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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 Edson Luiz de Oliveira em débito para com o erário 

estadual na importância de R$102.897,06 (cento e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e 

seis centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$10.289,00 (dez mil duzentos e oitenta 

e nove reais) 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/50471-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais 

de Belos Prazeres, responsável Daniel Pureza Martins, 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 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Em processos semelhantes a esse em vários momentos eu tenho me 

manifestado que nesses casos de omissão total de prestação de contas, já que se trata de uma 

tomada de contas, o estado teve que ir atrás para que a prestação de contas ocorresse, eu 

entendo que a pessoa jurídica também deve ser citada para responder por eventual prejuízo ao 

erário. Então me parece, conselheiro relator, que ela não foi. Eu acho isso, eu já deixo daqui 

dessa forma, presidente, como nós estamos na fase discussão eu não vou manifestar nada, mas 

eu penso que nesses casos, como não há elementos que digam que os recursos públicos saíram 

da conta da associação, é muito interessante que ela venha aos autos se manifestar a respeito. 

Nós não temos certeza se essa associação de fato utilizou os recursos ou não, ou se esse 

presidente continua lá, nós não temos elementos para inferir sobre essas coisas. É só isso que 

eu queria abordar nesse momento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Conselheiro Odilon, vamos organizar aquela história, siga o dinheiro. O 

dinheiro deve ter ido para associação, quem tinha como responsabilidade era o presidente, o 
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presidente responde a esta corte por esta responsabilidade e até o presente momento a 

associação não foi alcançada em nada porque quem está sendo alcançado é única e 

exclusivamente o presidente. Não é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Não significa que não devemos alcançá-la. podemos alcançá-la, até 

porque, conselheiro André, segundo o posicionamento do TCU e de outros tribunais sobre esse 

assunto é que as contas não são do senhor Daniel e sim da associação. Primeiramente quem 

responde pelas contas é a associação. O responsável na verdade vem solidariamente a 

reboque. Outro dia nós tivemos um brilhante voto da conselheira substituta Milene nesse 

sentido inclusive. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu tenho também me manifestado desta forma. Acompanhando esta situação 

até no gabinete. Nós tínhamos conversado sobre isso aqui no plenário, outros processos, 

alguns foram retirados, exatamente não retirados, foi suspenso para citação da outra parte, 

mas tem muito sentido o que Vossa Excelência acabou de falar, porque assim, chamamos no 

caso em tela Daniel Pureza Martins, e ele não tendo responsabilidade, como doutor Odilon 

coloca essa questão, ele vem aos autos e diz que ele não tem responsabilidade, que o dinheiro 

está lá na associação, que a responsabilidade dele se exauriu no dia que ele saiu e não 

assumiria uma responsabilidade de que a associação recebeu dinheiro, está lá como é a 

preocupação do Odilon que é nossa também, no gabinete a gente já reuniu também, discutiu 

sobre isso, então a associação foi beneficiada. O que aconteceu com esse dinheiro. Aí o doutor, 

o responsável Daniel chega aqui - eu sou responsável pela associação, mas o dinheiro está lá, 

deixei lá - ou seja, ele se apresenta nos autos mostrando que a responsabilidade não é dele. É 

uma situação que pode ocorrer. Como também a associação pode vir e dizer “não, olha, 

recebemos, mas o senhor Daniel retirou o dinheiro e ficou com ele”. E vice-versa. É uma 

questão realmente interessante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Veja como é importante a dialética com a associação nesse caso, conselheiro 

Cipriano, porque nós temos várias variáveis aí de desdobramento. Ele vem aos autos e diz 

“não, eu de fato não era presidente, o dinheiro está lá, deixei lá, não foi usado”. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Mas eu 

pergunto, desculpe, ele não foi citado? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Ele foi e ele permaneceu silente. E ele será responsabilizado. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Ele teve oportunidade de dizer isso se fosse o caso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É um ônus. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Ele e todos os responsáveis de todas as 

tomadas de contas que tramitam nesse tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Perfeito, mas de todo modo eu entendo que continua 

incompleta o polo passivo num processo porque a entidade não veio aos autos. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa questão 

também que a doutora Rosa falou, é isso que eu coloco, porque eu também estava concordando 

e retirei alguns processos para que fosse citada a outra parte. Foi citado neste caso o doutor 

Daniel, mas a associação não foi. Ela ficou com o dinheiro, não ficou? Essa questão que é 

importante esclarecer que o doutor Odilon levantou, doutora Milene. Mas depois, com os 

debates lá no gabinete, na assessoria - mas ele pode chegar nos autos e dizer: "mas olha, eu 

vou ser responsabilizado, eu fui citado então agora eu venho dizer aqui que o dinheiro não é da 

minha responsabilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Ou pode dizer: “realmente a responsabilidade é minha”. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Posso colocar mais um tempero no 

debate? Não esqueçamos que no nosso processo buscamos a verdade material e real. E se nós 

não nos arvorarmos de todas as possibilidades, nós não estaremos atingindo esse objetivo. 

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

sei, mas aí conselheiro Odilon o que faria no caso em tela colocar um outro exemplo, o seu 

José assumiu uma dívida que não é dele, o que faria isso? Ele vai chegar aqui e vai dizer, o 

advogado vem dizer: “doutor, eu não sou responsável, recebi o recurso, o dinheiro ficou na 

associação, tá aqui a documentação que comprova isso”. Isenta ele de responsabilidade. 

Porque ele vai assumir uma responsabilidade, a troco de que, uma vez que ele foi citado para 

se apresentar, se ele não tem responsabilidade ele vai dizer. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Nós estamos debatendo a pessoa física, mas a 

pessoa jurídica até agora não teve oportunidade de falar nada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas ele representa a 

pessoa jurídica. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 597

Mas as contas são dela. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Ele teve uma ata que ele foi eleito, ele recebe a responsabilidade pela 

pessoa jurídica. Se ele não for responsável, ele vai dizer - não sou responsável. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheiro, o convênio tenho 

certeza que está nos autos desse convênio que quem assinou lá foi a pessoa jurídica. Ele é um 

mero representante dela. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: A pessoa jurídica não assina. É o seu representante, a pessoa que foi lá 

representando a pessoa jurídica. Até porque a pessoa jurídica pode ser o seu José, pode ser o 

seu Raimundo, amanhã o senhor Antonio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: A pessoa jurídica é uma ficção. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aí ele vai representando a pessoa 

jurídica. Chega lá, recebe o recurso. Deixou o recurso e saiu. Aí ele foi citado para se 

apresentar. Chega aqui - olhe, o senhor tem que pagar. Ele diz: “não, eu, tá aqui a ata, assumi 

a presidência, assinei o convênio e repassei o recurso, tá aqui o saldo, ou seja, se isenta de 

responsabilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Exemplo muito simples, qualquer ação o senhor processa, qualquer ação, vamos supor, 

qualquer negócio jurídico que o senhor faça, o senhor processa a pessoa jurídica ou o diretor 

dela que não quis cumprir o seu negócio? O senhor processa a pessoa jurídica. Aqui há 

particularidades somente sem fins lucrativos. É a mesma coisa, o estado quando pega 

empréstimo é o governador que pega ou é o estado? É o estado que pega. A pessoa jurídica, 

sim, tem muito envolvimento, a pessoa jurídica funciona como uma pessoa qualquer. O direito 

guarnece todas essas situações. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Se fosse a prefeitura e o prefeito? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O TCU, doutora conselheira Rosa, 

ele condena o município em algumas situações. A diferença básica aqui é a seguinte, aqui é 

uma pessoa jurídica de direito privado, o município é uma pessoa jurídica de direito público. 

Os regimes acabam sendo diferenciados. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Mas ele é tão responsável pela administração do 

recurso público como o prefeito é pela administração do recurso público do governo do estado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 
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Qualquer um, o privado é responsável do mesmo jeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas veja bem, não são todos os casos. Há determinados 

casos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Me permita um instantinho, vamos fazer assim, prefeito dialético, prefeito de retórica, 

discussão, vamos pegar algo, o oposto, que o senhor Pureza, que não aparece tão puro assim, 

é, pureza e Associação dos Prazeres, muito interessante, que o senhor Pureza vira e diga assim 

- não, realmente eu peguei o dinheiro e gastei perdendo a pureza. Ele assumiu tudo. Como nós 

alcançamos a associação se houve desvio, eu estou indo no outro ponto, ele pode dizer: “não é 

culpa minha”. Ou pode dizer: “a culpa é toda minha. Vou pagar sim, me cobrem que eu 

pago”. E o que terá a associação a ver com isso? Ela ficou inadimplente ou quem estava, quem 

desviou, quem falhou? Ou nós vamos imputar à associação e a associação é que tem que 

cobrar em forma agressiva do senhor Pureza? E aí eu tenho dúvida, não conheço o suficiente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Se ele vier aos 

autos e falar isso o senhor não condena a associação. A associação aí foi um mero instrumento 

para os atos ultra vires do seu gestor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Por isso que ele foi citado e não a associação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas por isso que eu digo que 

nesses casos de omissão técnica total como não há nada, o dinheiro, até prove o contrário, 

continua na conta da associação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu acho assim, que o representante - é uma discussão 

importante porque o erário, os contribuintes, nós estamos aqui pelo dever constitucional de 

proteger esse recurso público do contribuinte. Então independente de quem tem que prestar 

conta, tem que apresentar, isso é independente de quem seja, isso é importante frisar aqui. Mas 

a associação é permanente, vamos considerar que seja, como é a prefeitura, o governo do 

estado, ou privada ou pública, pelo menos ela nasce para ficar permanente, como é Tribunal 

de Contas, então é permanente. O que muda são os responsáveis, os gestores, que hoje pode 

ser um, amanhã pode ser outro. Como é que eu vou responsabilizar, aí tem que estudar bem 

este assunto porque a vontade da associação, até que eu saiba, quem cria ela, quem conduz 

ela, quem anda com ela são os seus membros, seus integrantes, seus participantes, seus 

afiliados, seus associados. Eles é que dizem junto com a comunidade qual será o passo, a 
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vontade. A associação em si, você criar e deixar ela lá, ela não dá um passo, ela não assina um 

documento, ela não faz nada. Essas pessoas é que são efetivamente responsáveis para ir atrás 

do dinheiro, para prestar conta, para fazer ou não fazer, ou para aplicar corretamente, ou 

para roubar, ou para desviar dinheiro, essas pessoas é que são. A associação não tem o 

condão de roubar ninguém de desviar recurso de ninguém, acredito eu assim. Então assim, 

vamos atrás do responsável. O responsável, se ele não for culpado, responsabilizado por isso, 

por aquilo, ele vai dizer nos autos. Olha, a culpa não é minha, eu recebi o recurso. Vamos dar 

um exemplo, acabou meu mandato dia 30, eu recebi dia 29 e repassei para o próximo 

presidente da associação, aí ele prova, como já aconteceu aqui, hoje mesmo, olha, ele assumiu 

o cargo dia tal, ele não teve responsabilidade. Então enfim, acho assim, eu tenho acompanhado 

doutor Odilon, doutora Milene nesses processos, inclusive os retiramos de pauta, mas é uma 

situação que nós temos que estudar para que a gente possa fazer efetivamente a justiça porque 

tem muita associação, doutor Odilon, Vossa Excelência sabe disso, todos os conselheiros, que 

foi criada e funcionou aí dois anos e não funcionou mais, mas ela tá aí, ela existe. Aí você 

chama a associação, ela não aparece, não se manifesta, não apresenta, ou não se acha nem 

endereço, não sei que, e fica uma coisa indefinida eternamente para resolver e nunca vai se 

resolver. E talvez se, aí na hora que a gente procurar o responsável, não, ele tem CPF, ele tem 

uma série de situações que ele vai ter que se apresentar para justificar. Mas é um assunto 

importante, sim. Obrigado, conselheiro André. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A Lei de Improbidade Administrativa nesses casos 

inclusive condena, ela incorre em improbidade administrativa quando a associação não presta 

contas, tem previsão legal. Nesses casos, ela foi citada. Não vem aos autos, é um ônus. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Perdão, associação 

não foi citada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Ela não foi citada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Sim, mas vamos supor que seja feito e não venha aos autos, ela está 

assumindo o risco de incorrer na sua continuidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Não, ela confessa, na verdade, ela confessa como revel. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Isso não tem, com 

todo respeito, não tem que ser uma preocupação nossa. A preocupação é de que a boa e 
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regular aplicação é de quem utiliza. E quem utiliza o recurso público é que tem que demonstrar 

isso para nós e não o contrário. Então, veja bem, a associação é uma associação legal, que 

presta, como veio aqui outro dia o Ulisses Pereira, o responsável veio defender a Associação 

Ulisses Pereira que está em atividade e vários boxers do Brasil se formaram por ela, você 

verifica que a associação tem continuidade. Então não seria de bom naquele momento, aí 

vamos analisar já que foi reaberta instrução, se vai caber ou não no futuro, mas naquele 

momento o argumento foi razoável. Mas se a gente não citar, a gente nunca vai ter acesso ao 

argumento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu entendi, mas aí quando a gente cita o responsável, permita o diálogo, conselheiro 

Odilon, ele vem dizer para a gente se ele é o responsável, se o dinheiro está na associação, se é 

outro responsável, se ele não disser ele vai ser responsabilizado de graça a troco de que? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro 

Cipriano, note, o responsável quando passa a revelia, o que ele faz? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ele é responsabilizado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Confessa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Exatamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Revelia 

é uma confissão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Ele é responsabilizado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: O princípio da verdade em matéria de julgamento de contas não existe 

confissão ficta, senhores, aqui não se trata de um processo civil formal, a nossa verdade é real 

e material. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não, eu 

estou tentando entender, eu não estou defendendo uma tese que nem conheço suficiente de 

direito para poder defender tese dessa, mas apenas o que eu compreendi ao longo dos anos é 

que quando você passa por revel significa para o julgador que você confessou. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Nem no processo civil, 

conselheiro, em muitos casos isso não acontece, depende das situações, das circunstâncias. 

Muitas vezes a verdade é presumida, outras nem tanto. Geralmente contratos bilaterais 

funciona, no processo civil, funciona exatamente como Vossa Excelência está falando. Mas 

aqui é o erário que está em jogo e nós enquanto órgãos de controle, precisamos não deixar 
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nenhuma aresta ou nenhuma ponta sem verificação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Certo, perfeito. Conselheira Rosa, até para acrescentar, eu 

não me recordo agora se na apresentação do relatório eu informei que houve por parte da 

avaliação do concedente que foi realizado um percentual da obra. Ele não foi concluído. Então 

a secretaria que repassou o recurso constatou que foi realizado um percentual da obra. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Então foi repassado e foi recebido por ele o recurso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Então foi repassado e foi recebido pela associação. Uma 

parte foi executada, outra parte não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: É por isso que o relatório a gente às vezes tem a noção de que ele não é 

tão importante quanto o voto, mas ele é extremamente importante porque ele situa todos nós 

conselheiros a respeito da matéria. Então o dinheiro foi utilizado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Foi. Não caberia, no caso, nós 

cobrarmos do seu Pureza, o valor total porque senão haveria uma locupletação ilícita também 

por parte do estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Vossa Excelência então nesse caso vai sobrestá-lo para estudar melhor? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É. O que eu acho 

que nós temos como tese aqui é a questão que Lourdes vem se debatendo até de forma solitária 

e com algumas vezes com apoio da doutora Rosa dizendo - olhe, eu não acho que em todos os 

casos cabe a citação da pessoa jurídica. E tanto eu quanto doutor Cipriano temos 

acompanhado, mas com algumas dúvidas a lógica presidida pela doutora Milene e pelo doutor 

Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Não, a lógica deles pelo que eu entendi é se não prestaram contas. Aí o dinheiro foi 

para onde, para associação, é esse que é o raciocínio do doutor Odilon que eu entendi. Como 

não tem prestação, não foi feito nada, então tem que chamar os dois, é isso que ele defende aí. 

Como já foi feito alguma coisa, tem uma prestação de contas, tem lá uma comprovação de 

percentual realizado, não é o caso que o doutor Odilon tem defendido, pelo menos assim que 

eu entendo. Então este caso não se refere ao que a gente estava tratando aqui. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Preocupação dele 

é se havia sido repassado ou não o recurso. Inicialmente o questionamento dele foi dirigido 
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nesse sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Bom dia presidente, bom dia conselheiros, me permitam contribuir um pouco com essa 

discussão. O nosso posicionamento em relação à questão da responsabilidade solidária se dá 

principalmente quando há omissão total na prestação de contas. E por quê? Porque nos 

convênios, isso já é um entendimento pacificado lá no Tribunal de Contas da União, nos 

convênios esse acordo é voluntário, é um acordo voluntário de vontades entre a pessoa jurídica 

e o estado. Certo? Bom, claro que a pessoa física quando assina o convênio, ela assina em 

nome da entidade, ela não assina em seu nome, tanto é que o convênio é firmado entre o 

estado, entre determinada secretaria e a pessoa jurídica, seja ela direito público ou privado. 

No caso do Tribunal de Contas da União existe um entendimento um pouco mais radical que o 

que nós estamos abordando aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, porque lá o 

Tribunal de Contas da União declara solidário inclusive o município, tanto é que quando o 

município firma convênio com a União, se ocorre alguma irregularidade nessa prestação de 

contas ou mesmo a omissão nesse dever de prestar contas, o município é condenado 

solidariamente a devolver os recursos. E essa solidariedade só deixa de existir quando é feito 

por parte do gestor, ainda que não seja o mesmo, que seja outro, sucessor, a devida tomada de 

contas especial e inscrito o nome do devido responsável por aquele convênio na conta contábil 

diversos responsáveis. Somente assim o Tribunal de Contas da União deixa de considerar 

solidário o município pela devolução dos recursos. Isso por quê? Porque o convênio é firmado 

em nome da pessoa jurídica e não em nome da pessoa física que apenas o representa naquele 

momento. Então o nosso entendimento diante de uma omissão total no dever de prestar contas 

é que diante da ausência de conseguir comprovar que aquele recurso, ou se ele foi feito em 

nome da entidade ou mesmo desviado pela própria pessoa física, diante das condições de 

caracterizar esse nexo de causalidade é que se torna a devida responsabilidade solidária. E aí 

existe uma outra situação, pelo que o conselheiro André falou tem um laudo conclusivo do 

órgão concedente que diz que o recurso foi repassado e que parte do objeto foi executado. Mas 

aí surge um outro questionamento, diante dessa omissão de prestação de contas, como ficar 

caracterizado de que essa obra, ainda que parcial, foi executada com recursos exclusivos 

daquele convênio e não com outros recursos, com recursos próprios, da própria entidade? 

Essa é uma situação muito complicada porque na prestação de contas de convênio tem que 
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ficar muito firme e respaldado o nexo causal, ou seja, o objeto tem que ficar comprovado de 

que ele foi executado com aquele recurso do convênio repassado e não com outras fontes de 

recurso. Mas é isso. Então é por isso que a gente nesses processos, nesses casos de omissão 

total, a gente tem citado as duas pessoas, a pessoa física e a pessoa jurídica, porque a 

responsabilidade pela prestação de contas é de ambas. Claro que uma ou outra o fazendo, 

exime a outra. Mas não tendo nenhum dos casos, por isso a obrigação de citar as demais. É 

como a gente tem entendido nessas circunstâncias. Claro, ressalvado cada caso e analisando o 

caso concreto de cada processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Apenas para tentar contribuir também eu 

gostaria de fazer algumas reflexões, senhores. Em toda tomada de contas especial de convênio, 

a origem dela, a gênese, qual é? É ausência de prestação de contas. Nesse momento ela é total. 

Seja associação, seja o representante, nenhum dos dois prestou conta. Então toda tomada de 

contas de convênio em regra pressupõe ausência total de prestação de contas. Então acho que 

grande parte dessa discussão aqui seria superada se lá na origem, na instauração da tomada 

de contas, a unidade técnica já citasse a associação e o responsável. Isso ficaria superado o 

porquê da tomada de contas se pressupõe que a associação e o responsável respondem 

solidariamente pelo débito pressuposto. Se ninguém vier apresentar defesa, ou se vier e essa 

for infrutífera, aí é o ônus de cada um. O problema é que quando chega nessa fase processual 

que houve uma tomada de contas, que ambos deveriam ter sido citados lá na origem e quando 

chega aqui só um foi citado, o grande senão que eu vejo de mesmo com, aí pegando o gancho 

que o doutor Cipriano falou, se o responsável veio, não arguiu ilegitimidade dele, não arguiu 

que o dinheiro está na associação, chamar a associação nesse caso a meu ver parece fazer as 

vezes de procurador do responsável. Se ele teria possibilidade de arguir “olha, o dinheiro tá 

na associação, eu deixei a associação logo em seguida, não tenho responsabilidade nenhuma”, 

aí tudo bem. Mas ele não arguiu isso, ele assumiu esse ônus. Então acho que para superar eu 

sugiro ao Tribunal, ao pleno, que para que toda essa discussão aqui fique superada e que ela 

deixe de existir no futuro, que oriente a unidade técnica e o próprio Ministério Público vai 

curar disso também no que lhe couber para que uma vez instaurada a tomada de contas já 

sejam citados a associação e o responsável. O que a gente não pode perder de vista é que a 

Constituição Federal estabelecer essa responsabilidade ela não distingue associação do 
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responsável, né? Em regra, a responsabilidade é solidária. Cabe a cada um arguir aquilo que 

lhe é de direito para dizer “olha, eu não tenho responsabilidade, ou aquilo que me cumpria eu 

coube fazer”. Então só para tentar contribuir para reflexão, gostaria de trazer essas 

ponderações, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Não fazendo contraponto, doutor Felipe, mas apenas lembrando que de fato as 

tomadas de conta, tomadas de contas especial surgem da ausência. A tomada de contas nesse 

caso é por conta do regimento anterior, feita pelo próprio Tribunal. Mas as tomadas de contas 

especiais, quando vem para o Tribunal, podem vir com ou sem a prestação, porque daí o 

controle interno toma iniciativa e no meio, no íter procedimental lá realizado, a pessoa 

responsável pode trazer os documentos. Aí você não condenaria mais por ausência e sim por 

outros motivos. Apenas fazendo essa observação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Bem, continua em discussão. Eu pretendo em 

15 dias concluir um estudo longo que eu estou fazendo sobre isso. Até então meu 

convencimento é apenas citar a pessoa jurídica, em alguns casos a responsabilidade solidária 

não estou ainda totalmente convencido, e eu vou colocar também o tempero, como disse o 

doutor Odilon no debate. O que me preocupa no Estado do Pará? O que me preocupa nas 

organizações sociais do estado do Pará, quer seja fundação, instituto ou associação? Eu na 

minha militância de 20 anos na Assembleia Legislativa, a gente é muito demandado. Aí 

chegava um cidadão, eu sou presidente da Associação dos Belos Prazeres aí, como está essa 

aqui. A Associação dele era uma pasta, às vezes até velha e feia, debaixo do braço dele. Aquilo 

era a associação dele. Ele tinha pessoa jurídica, tinha as certidões, tudo, mas não tinha mais 

nada. O endereço geralmente era a casa dele, que eram associações que eles faziam para ir 

mendigando, pedindo apoios. Não tinha um endereço, uma estrutura, e a maioria das 

associações a comunidade não conhecia a existência daquelas associações. E a própria 

secretaria do Tribunal, agora que eu estou presidente, acontecia com todos os outros 

presidentes, aqui e ali a gente não localiza os endereços. Os nossos auditores em alguns 

momentos ao fiscalizar um determinado convênio também não localizam o endereço da 

entidade. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito maior, um posicionamento do 

Tribunal. Primeiro, quem é que repassa o dinheiro? Quem é o concedente? E eu quero aqui 

registrar um feito, uma conquista do nosso Tribunal, um posicionamento do controle externo 
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respaldado pelo pleno direcionado à Assembleia Legislativa, o plenário comentou isso em 

vários momentos, debateu o assunto. Qual foi o posicionamento? Proibindo Assembleia 

Legislativa de celebrar convênios, e a Assembleia acatou isso. Hoje a Assembleia não faz mais 

convênios com nenhuma associação entendendo ser um desvio de finalidade, da missão 

existencial do Poder Legislativo. Nós aqui do TCE estamos impedidos de também fazer esses 

convênios e repassar dinheiro para uma ONG, para uma associação, porque também não é 

nossa missão. Mas o trabalho maior, que eu quero dizer, é que eu acho que tem que ter um 

posicionamento da nossa instituição em relação ao governo do estado, que é nosso principal 

jurisdicionado, criando dificuldades para esses convênios. Como é que o estado vai passar 

dinheiro público do contribuinte a uma associação que a gente duvida da existência dela? De 

repente, legalmente ela está constituída, documento tá tudo certo, mas a associação o que tem 

dela é uma pastazinha que fica debaixo do braço do presidente. E eu asseguro aos senhores 

que 70% dessas associações nunca fizeram uma reunião com seus membros, nunca. E você vai 

encontrar uma ata, vai encontrar as assinaturas e tudo mais. O estudo que eu estou fazendo é 

técnico, mas a reflexão que eu trago agora é da realidade, conhecimento de realidade, a gente 

tem que se posicionar conhecendo a realidade do estado do Pará. Mas eu espero em 15 dias 

concluir a minha parte e eu gostei muito do debate de hoje. Sinceramente, eu gostei muito, 

muito rico o debate. E eu queria pedir aos senhores conselheiros que pudesse também num 

prazo curto concluir, através das assessorias de cada gabinete, um posicionamento sobre isso 

para que a gente tenha um posicionamento do TCE, um entendimento. E o que for maioria é o 

que vai ficar decidido, que eu creio que a decisão vai ser por maioria, ou a favor ou contra, 

porque eu estou sentindo aqui posicionamentos diferentes, mas eu gostei do debate. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu sempre acho e 

entendo sempre como salutar um posicionamento institucional. Mas não esqueçamos que 

lidamos com casos concretos, então às vezes a regra standard, a regra padrão não funciona em 

todos os casos. Então como a gente, todos nós enquanto conselheiros, conselheiros substitutos, 

no que os próprios membros do MP quando nos deparamos, debruçamos sobre estudar cada 

autos, a gente sempre utiliza do bom senso, da razoabilidade, dos princípios constitucionais 

tentando encontrar a verdade real e material. E o que é interessante é que isso vem ao plenário 

e o plenário debate isso de forma democrática, cada um colocando seu ponto de vista. Então, 
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só fazendo um contraponto à sua manifestação que às vezes a gente pode engessar a coisa de 

tal forma que não é o ideal, Vossa Excelência trouxe uma posição que é muito importante e 

entendo que de fato está na hora de nosso Tribunal botar o dedo na ferida, muitas associações 

dessas não podem de fato receber recursos, elas não têm condições, como Vossa Excelência 

constatou quando era parlamentar. Vossas Excelências constataram isso quando eram 

parlamentares. Nós temos uma lei atualmente cuja vigência iniciou em janeiro, conselheira 

Milene vem participando junto com Ministério Público dos debates em torno dessa lei que é 

uma lei que traz novo regramento para repasse para as Pessoas jurídicas, moralizou mais o 

encaminhamento de verbas a esse setor, e é importante que nós, como somos órgãos de 

fiscalização, na hora de darmos os nossos cursos, fazermos a nossa parte pedagógica e 

preventiva em relação aos órgãos, como a conselheira Milene já vem fazendo muito bem, 

frisamos isso permanentemente e alertando que em caso haja tomada de contas o gestor 

eventualmente, dependendo da situação, do caso concreto, pode vir inclusive a ser 

responsabilizado por ter repassada para uma associação que não poderia ter repassado. Então 

é muito importante esse assunto que Vossa Excelência traz à baila agora, e é importante que a 

nossa área técnica esteja ouvindo e acompanhe isso na sua fiscalização. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Apenas para fazer um registro, nós fizemos aqui há alguns anos atrás um levantamento dessa 

situação, conselheiro Nelson Chaves foi o primeiro à época, eu tinha tomado posse em 2007, 

desde lá eu escuto isso da possibilidade Assembleia Legislativa não se abster de fazer esse tipo 

de convênio por não ter estrutura de acompanhamento, de fiscalização, não ter uma equipe 

técnica adequada para fazer exatamente o acompanhamento, a fiscalização desses convênios 

que a Assembleia tinha. Depois do conselheiro Nelson, outros conselheiros se manifestaram 

apoiando isto, a equipe técnica por diversas vezes na prestação de contas da Assembleia e dos 

convênios percebeu esta confirmação desta informação, que não tinha condição, então nós 

chamamos o presidente da Assembleia na época, Manoel Pioneiro, e sugerimos a ele, isso 

aprovado pelo plenário, todos os conselheiros concordaram com isso, que se abstivesse de 

fazer convênios, a não ser em casos extremamente justificáveis de interesse público, uma 

questão, assim, muito difícil. Posso até lembrar, parece que teve uma manifestação da igreja 

evangélica, um evento grande, e ele pediu a consulta do Tribunal se poderia realizar este 
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convênio, não sei se era 100 anos da Assembleia de Deus, alguma coisa assim, e também do 

Círio de Nazaré. Depois que foi feito o acordo com o presidente da Assembleia, que assinou 

com o Tribunal e ficou registrado nos autos da prestação de contas e de vários convênios, 

quem levantou primeiro isso foi o conselheiro Nelson, até na época eu me lembro que isso 

gerou uma preocupação, mas é de fato que nós temos que fazer o que tem que ser feito e, como 

conselheiro Odilon disse, com jeito, com tato, com habilidade a gente avançar nesse sentido 

porque não é só chegar e dizer assim - acabou - que também não é assim. Mas de forma que 

nós avançamos muito com a Assembleia Legislativa e assinamos um acordo com o presidente 

da Assembleia recomendando a ele, aprovado pelo plenário inclusive na prestação de contas 

da Assembleia consta informações e tal, que se abstivesse de fazer esse tipo de convênio. E até 

- mas como é que a gente faz? Você faz um acordo com a Secretaria de Planejamento, com a 

Secretaria de Obras ou qualquer secretaria que seja, e as emendas parlamentares são 

repassadas para esta secretaria, a secretaria faz os convênios, o estado faz o convênio por 

recomendação dos parlamentares, ficou decidido assim, tudo mais. E Assembleia se absteve. 

Pelo que eu tenho conhecimento, os convênios que julgamos até hoje, inclusive alguns hoje e 

todo dia tem, são convênios antigos, 2010, 2009, lá para trás, mas que ainda estão aí para 

prestação de contas, de vários valores, seis mil, cinco mil, dez mil, 20 mil, enfim. E o Tribunal 

de Contas, senhor presidente, fez um estudo, levantamento em todas as associações. Nós 

realizamos, se eu não estou enganado, dois ou três eventos conversando com o terceiro setor 

no Tribunal. Chamamos as entidades e houve a sugestão da criação como bem lembrou o 

conselheiro Odilon de uma espécie de uma inscrição, de um cadastro das associações que 

estavam aptas a trabalhar, fazer convênio em relação de contrato com o serviço público, seja 

com o estado, com a prefeitura, com quem quer que seja, porque como ele disse tem 

associações que não tem a mínima condição de estar recebendo recurso, e às vezes são valores 

altos. Às vezes é um valor de cinco mil, dez mil, mas tem vezes que o valor é 150 mil. Para 

aquelas que o cidadão anda com a pasta embaixo do braço não tem condições, absolutamente. 

E esse levantamento foi muito bem feito pela equipe técnica do Tribunal, eu me lembro que isso 

foi motivo de muita publicidade, que a imprensa veio aqui ao Tribunal, pegou informação, saiu 

na televisão, saiu no jornal, e o Tribunal apresentou, está aí, eu quero até sugerir para Vossa 

Excelência, na época o doutor Valino era o chefe da secretaria de controle externo, e foi 
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apresentado um estudo prévio porque eram quatro a cinco mil associações que estavam pelo 

menos cadastradas e muitas não foram encontradas, muitos não teriam condições, muitos 

estavam com problemas de inadimplência devendo ao Tribunal multas e devendo ao erário 

estadual e continuavam recebendo recursos, ou seja, foi apresentado este levantamento que aos 

conselheiros na época para que todos tomassem conhecimento e nas reuniões, eu não sei se a 

doutora Milene chegou a palestrar para o terceiro setor, nós fizemos duas ou três reuniões 

aqui com organizações não governamentais, Tribunal de Contas e o terceiro setor, e já foi 

debatido isso. Então queria apenas relembrar para que não fique no esquecimento que já existe 

um trabalho muito grande feito nesta direção, não foi o Cipriano, é a Lourdes, foi o Nelson e já 

vem de muito tempo isso, nós apenas damos continuidade, e nós avançamos significativamente. 

Depois desse estudo, dessa recomendação para Assembleia que se abstivesse de fazer 

convênio, ressalvando aqueles de maior interesse público, ou seja, de grande relevância, e 

depois que fizemos este levantamento dessas entidades, muitas não foram encontradas, foi 

publicado nos jornais, o controle externo falou, o Tribunal falou mostrando aqui e ali quem 

recebeu, quem não recebeu, que não existia, que na rua tal chegou lá não tinha ninguém, que a 

comunidade não conhecia, nunca ouviu falar dessa associação, ou seja, situações que até 

posso dizer graves, que dá a entender o indício de desvio de recurso, passa para lá e depois 

não existe e some e tudo mais. Foi tudo constatado depois desse trabalho. Não tivemos mais 

reuniões com o terceiro setor e agora a gente sempre debate aqui no plenário com relação a 

esses aspectos que nós colocamos aqui, mas é muito importante, como Vossa Excelência disse, 

senhor presidente, dar continuidade a esse levantamento, esse trabalho, para que possa ter um 

perfil. Não devemos às vezes, claro que é importante, houve uma reclamação da sociedade, um 

assunto de debate público urgente, o Tribunal vai tentar apurar. Mas nós sabemos que essa 

situação existe no Brasil e é uma situação preocupante. Já o Ministério Público de Contas do 

estado já levantou essa questão. Existe uma campanha de combate à corrupção, existe esse 

problema que Vossa Excelência se referiu e eu e outros conselheiros, de associações que são 

criadas para só simplesmente desviar o dinheiro. E nós temos que ter essa preocupação. Então 

quero cumprimentar Vossa Excelência não esquecendo obviamente o que vem ocorrendo já há 

alguns anos e dar continuidade a esse trabalho, não vamos esperar acontecer um escândalo 

novamente, como já aconteceu, para que a gente vá correr atrás do prejuízo. Então acho que 
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nós já sabemos que existe isso e aqui no Tribunal existe um estudo já que foi levantado 

previamente, inicial, porque eram muitas associações, que constata que existem diversas 

irregularidades. Então a sugestão, fazer um grande cadastro envolvendo, dando informações, 

trocando informações com Ministério Público do Estado, Ministério Público de Contas, 

Tribunal de Contas, governo do estado, tem um cadastro. “Olha, essas associações aqui não 

estão aptas, ou não estão habilitadas ou não tem condições de receber recurso”. Enfim, e 

assim trabalhar nesse sentido que eu acho que a gente consegue fazer uma grande proteção. 

Quero apenas lembrar aos conselheiros para encerrar, que eu já estou falando aqui bastante, a 

maioria dos processos dos tribunais hoje, do Tribunal de Contas por exemplo, eu não sei mas 

em torno de dez, 12 mil processos nós temos no Tribunal, 90% desses processos são esses 

convênios pequenos. A maioria desses processos é de atos sujeitos à registro e convênios, tem 5 

mil convênios aí. De cinco mil, 10 mil reais. E 30, 40 processos, que não dá nem 5%, vai aos 

95% do recurso do estado. Estamos dizendo, se o estado tem orçamento de 20 bilhões, 95% 

está em 30, 40 processos desse dinheiro. O 5% restante está nos 10 mil processos que o 

Tribunal julga, então isso é um trabalho que parece pouco, mas dá um dinheiro importante, 

inclusive aqui no Tribunal muito processo de cinco, dez mil reais, que poderia nem ter sido 

feito esse convênio, enfim, era isso, senhor presidente. Obrigado, e cumprimento Vossa 

Excelência por dar continuidade a esse projeto, esse trabalho. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade, é rapidinho, é só porque 

não quero cansar os senhores, mas é que esse assunto é tão importante, e na linha do que foi 

colocado pelo conselheiro Odilon e pelo conselheiro Cipriano, que reforça ainda mais a 

necessidade de se responsabilizar a pessoa jurídica, a lei 13.019 que foi aprovada 

recentemente agora, dia 23 de janeiro, entrou em vigor dia 23 de janeiro deste ano, ela traz a 

responsabilidade da pessoa jurídica nesse sentido e nós precisamos nos atentar porque existe 

aproximadamente no Brasil 220 mil entidades sem fins lucrativos. Dessas 220 mil 

aproximadamente 5% tá na região Norte, o que daria em torno aí de 11 mil entidades. Dessas 

11 mil, aproximadamente sete no estado do Pará. Então é um volume de recurso muito grande 

é repassado para essas entidades do terceiro setor, e uma das questões da lei, conselheiro 

Cipriano, é que antes de se fazer o repasse de recurso para elas que o Estado do Pará, no caso 

todos os estados, tem que fazer o credenciamento dessas empresas. A gente está trabalhando 
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no âmbito interno aqui de uma regulamentação do que seria a prestação de contas dessas 

entidades porque eu faço parte desse grupo interinstitucional e um dos encaminhamentos foi 

esse, justamente para que desse celeridade, esse credenciamento para que a gente possa aferir 

porque para repassar os recursos o estado tem que comprovar que a entidade tem capacidade 

técnica e operacional para executar aquele objeto. Então passou a ser muito mais rigorosa 

essa análise e consequentemente a nossa análise também passa a ser mais rigorosa nesse 

sentido. Uma outra questão, se a responsabilidade em relação à omissão for somente para 

pessoa física e não para pessoa jurídica, como ficaria a situação de recursos que muitas vezes 

por revelia foi responsabilizada a pessoa física e a pessoa jurídica continua recebendo aqueles 

recursos mesmo quando ela tenha feito utilização dos recursos em seu próprio caixa, então 

todas essas situações são verificadas, por isso que deve ser dado desde o início, na fase de 

instrução, a citação tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, de modo que a gente 

evite realmente que seja repassado recurso para essas entidades que não tem capacidade 

técnica, operacional, ou mesmo de idoneidade para gerenciar o recurso. É só essa a 

contribuição, senhor presidente. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu 

seu voto para converter o julgamento em diligência para que seja procedida a citação da pessoa 

jurídica para se desejar apresentar defesa. 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 determinou intervalo de (10) dez minutos na sessão plenária. 

Antes de retomar o curso da sessão, Sua Excelência o Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira anunciou a saída do Plenário do Secretário Geral José Arlindo Siqueira da Silva, para 

representar o TCE em evento externo, e registrou a presença no Plenário da Deputada Ana 

Cunha, conforme a seguir: Bem, acaba de chegar ao nosso plenário Sua Excelência a deputada 

estadual Ana Cunha, integrante da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Bem, a deputada 

Ana Cunha é atualmente a primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A 

pedido do conselheiro Cipriano Sabino Vossa Excelência foi convidada a adentrar neste 

plenário porque queremos, em nome de todos os nossos conselheiros aqui, em nome do 

Ministério Público de Contas, fazer um agradecimento público, solene, através de Vossa 

Excelência, que Vossa Excelência possa levar essa mensagem aos deputados estaduais, num 
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total de 27 deputados estaduais que compareceram no evento de ontem, o nosso encontro com 

a Assembleia Legislativa. Portanto, deputada Ana Cunha, muitíssimo obrigado. Hoje Vossa 

Excelência veio aqui tratar de outro assunto e gostaríamos de ter esse momento solene e 

simbólico aqui. Na presença de Vossa Excelência leve essa mensagem dizendo que ficamos 

satisfeitos. O evento teve uma boa repercussão na nossa casa. Entendemos que os deputados 

deram uma demonstração de respeito, de consideração com a nossa corte, tendo um 

comparecimento extraordinário, 27 deputados, então muito obrigado. Em seguida manifestou-

se a Excelentíssima Senhora Deputada Ana Cunha: Boa tarde a todos os presentes, senhores 

conselheiros eu é que agradeço a deferência de poder estar sentada hoje aqui junto aos nobres 

conselheiros desta casa, agradecer a deferência com a qual a Assembleia Legislativa do 

Estado foi recebida por todos os nobres conselheiros, pelo Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas desta casa, dizer o quanto é salutar essa conversa, esse diálogo, o quanto é 

positivo para toda a sociedade porque a nossa casa representa o anseio da população e esta 

casa representa a condução, a fiscalização de tudo quanto está sendo feito, praticado. Então 

para nós da Assembleia Legislativa do Estado foi uma honra podermos estar aqui nesta casa 

conversando, dialogando, tirando dúvidas e acima de tudo levando as outras casas legislativas, 

porque nós também não apenas trabalhamos no estado, mas quando vamos aos municípios nós 

podemos estar levando a mensagem do quanto é importante a interlocução salutar com esta 

casa. Parabéns presidente, parabéns conselheiros como um todo e obrigada pela oportunidade 

de estar aqui e no mais desejar sucesso ao trabalho de vocês, que Deus abençoe a cada uma 

das resoluções que aqui vocês tomem porque cada uma resolução dessas está impactando na 

vida das pessoas. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, muito obrigada. Retomado o curso 

da sessão, foi anunciado o Processo nº 2014/50254-6, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social do Atalaia, responsável Valdeci 

Souza da Conceição, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, registrando-se na 

ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 
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pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

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

solidariamente os senhores Valdeci Souza da Conceição e o espólio de Valmir Carlos Bispo 

Santos e a Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social do Atalaia em débito para 

com o erário estadual na importância de R$99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais) e 

aplicar ao senhor Valdeci Souza da Conceição as multas nos valores de R$10.000,00 (dez mil 

reais), pelo débito e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento 

das contas ensejando a sua tomada e, ainda, aplicar à Associação Desportiva Cultural 

Profissionalizante e Social do Atalaia a multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo 

débito e determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para as 

medidas de sua competência. Consultado o Plenário, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e André Teixeira Dias 

acompanharam o relator. Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira em 

seu voto, divergiu do relator, julgando as contas irregulares com devolução e multa, 

responsabilizando somente o responsável, sem imposição de multa à pessoa Jurídica. Em seu 

voto o Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira acompanhou o voto divergente. Em 

seguida foi proclamado o Resultado, por maioria (4x2) foi aprovado o voto do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50592-9, que trata do Recurso de Revisão, 

interposto por Aluizio do Nascimento Pinto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51874-9, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas 

Gaspar Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na 

ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. 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 seu voto para deferir os 

registros, nos termos das manifestações da Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o 
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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 o Processos nºs 2013/52174-9, 2013/52918-3, 2014/50333-4 e 2015/50527-7, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, 

Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

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

dos registros, com determinações ao Ophir Loyola, Renato Chaves e ao Hemopa (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com as recomendações sugeridas 

pelo SECEX e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2014/50138-3, 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 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 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50352-2, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada 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 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 614

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os 

registros com o envio de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado sobre o pagamento a 

maior da Gratificação de Risco de Vida. 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 André Teixeira Dias. Na sequência foram anunciados os Processos nºs 

2015/50659-7 e 2015/50842-4, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados 

pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

deferimento dos registros, com determinações à Fasepa (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir os registros, em conformidade com o que dispõe o 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 foram anunciados os Processos nºs 2015/51434-7 e 2015/51442-7, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento no segundo 

processo da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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 ao Hospital Ophir Loyola (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros, com as determinações ao Hospital Ophir Loyola. 

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 2013/52463-4, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Benedita Augusta da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 
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deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52113-0, que trata do Ato de Reforma de 

Roosevelt de Nazaré Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

registrando-se na ocasião o impedimento no segundo processo da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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. Neste momento se registrou a ausência definitiva em plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50526-1, que trata da Representação com pedido de Medida Cautelar, formulada 

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

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de 

votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto para submeter à consideração deste 

Plenário proposta de acolhimento do pedido de deferimento de medida cautelar inaudita altera pars, 

no sentido de assinar o prazo de 60 sessenta dias à SESPA para tomar providências necessárias para 

pôr em funcionamento a UNACON Tucuruí, fazendo o uso dos equipamentos hospitalares lá 

instalados, nos termos do art. 254 do RITCE, sob pena de aplicação da multa no valor de 

R$21.175,00 (vinte e um mil, cento e setenta e cinco reais) no art. 243, III, “b” da referida norma 

regimental. 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, e não havendo 

assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA, pronunciou-se, então, o senhor conselheiro-

presidente nos seguintes termos: Senhoras e senhores, encerramos a pauta de julgamentos. Eu 

queria pedir ao senhor secretário que fizesse a leitura de uma nota técnica publicada por Sua 
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Excelência o subprocurador do Ministério Público de Contas, doutor Stephenson Oliveira Victer. 

Senhor secretário. Secretário Geral em exercício Jorge Batista Junior: Associação Nacional do 

Ministério Público de Contas, nota pública, homenagem aos auditores de controle externo 

brasileiros. A Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPCON, entidade que 

congrega procuradores de contas do Brasil, vem a público render homenagens aos auditores de 

controle externo que atuam em ser em cada um dos 34 Tribunais de Contas brasileiros, neste dia 

em que se comemora o dia nacional dessa categoria imprescindível à fiscalização dos recursos 

públicos. São os auditores de controle externo que fiscalizam cada centavo do dinheiro emprestado 

pelos contribuintes aos governos para que sejam aplicados de acordo com o que preconiza a 

Constituição Federal em favor da sociedade e do interesse público. A AMPCON, ao tempo em que 

rende esta homenagem, afirma que não medirá esforços, como tem feito ademais, na luta pelo 

aprimoramento dos Tribunais de Contas e das condições de trabalho necessárias para o melhor 

desempenho das atribuições confiadas ao controle externo brasileiro. Brasília, 27 de abril de 2016, 

a diretoria da AMPCON. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Muito bem. Eu quero neste momento colocar a palavra à disposição dos senhores 

conselheiros e das senhoras conselheiras. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Primeiramente parabenizar a todos os auditores de controle 

externo que com seu trabalho fazem a diferença para sociedade. Então, rendo minhas homenagens 

a eles. Mas um motivo que me traz a pedir a palavra, senhor presidente, é só para relembrar mais 

uma vez de forma muito feliz e contente que quarta-feira que vem será a capacitação de membros 

do Tribunal, então para reforçar o convite a todos os conselheiros, a todos os membros do 

Ministério Público, na quarta feira de nove à uma hora da tarde no Hotel Regente. É isso, senhor 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: Aproveitando o gancho peço aos senhores conselheiros e também às assessorias dos 

conselheiros que lembre os conselheiros, ponha na agenda. Este compromisso é muito importante. 

É a primeira vez que fazemos na nossa instituição, desta vez em conjunto com o Ministério Público 

de Contas, vai ser um dia de estudo. E em seguida vamos trabalhar já o próximo evento que é 

justamente com a finalidade de capacitar conselheiros e também os procuradores do Ministério 

Público. É um passo importante que estamos dando e também um exemplo que estamos dando para 

sociedade. A gente se propor a tirar o tempo das nossas vidas para estudar, para se qualificar, 

para aprimorar os nossos conhecimentos. Então eu queria muito que cada conselheiro procurasse 
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se programar para comparecer ao evento. Amanhã, senhores, teremos a sexta da integração. 

Gostaria também de pedir o apoio, a presença de todos. Vamos homenagear o vice-almirante 

Alípio Jorge - é Jorge o sobrenome dele, não é conselheiro Nelson - Rodrigues da Silva, e já 

tivemos um momento muito especial, nossa visita à Marinha no quarto distrito naval e amanhã a 

gente vai ter essa oportunidade de realizar mais um evento da sexta da integração, homenagear o 

seu comandante com a medalha Sezedello Corrêa, mas acima de tudo ter mais um dia de estudo, de 

conhecimento, de uma instituição tão importante para o nosso país, que é a Marinha do Brasil. 

Trabalho que eles fazem em todo o Brasil mas acima de tudo na Amazônia e no estado do Pará. 

Quero ratificar o convite aos conselheiros, aos nossos servidores da casa, pedir aos secretários que 

compareçam e na medida do possível liberem os servidores que desejarem participar do evento. 

Ratificar o convite ao Ministério Público na pessoa do senhor Procurador, extensivo também a 

todos os outros integrantes do Ministério Público de Contas. E eu sei que já está tarde, cansaço, 

para não tornar a sessão enfadonha eu só quero fazer novamente o registro na forma de 

agradecimento aos conselheiros, ao Ministério Público pela sessão exitosa que fizemos no dia de 

ontem com a Assembleia Legislativa. A sessão, não, o encontro, mais um momento marcante para 

nossa instituição, a gente poder reunir na nossa casa 27 representantes do povo do Pará, 

comparecimento dito pelo presidente como impressionante porque um evento realizado pelo 

governador os deputados que compareceram foram em número inferior. Então a gente poder reunir 

27 parlamentares é uma demonstração de que os deputados tem respeito pela nossa instituição, 

mostraram boa vontade, além de ser uma grande gentileza, de poder nos proporcionar esse 

momento institucional tão relevante para todos nós. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu acho que há de se festejar realmente esse 

momento tão importante e tão prazeroso na nossa corte de contas o acontecimento de ontem, eu 

quero parabenizar Vossa Excelência, toda a equipe, a equipe da escola de contas através da 

doutora Rosa, da doutora Milene, que conduziram todo esse processo, se disponibilizaram aí, a 

Geo, se disponibilizaram a ir até a Assembleia e quero parabenizar também o autor, que é o 

conselheiro Nelson que, como sempre, nos proporciona com essas iniciativas esses momentos. 

Olha, ontem foi mesmo, assim, um dia maravilhoso, eu acredito que não só para nós, para o 

Ministério Público, mas para os próprios deputados que ao final com toda a participação mesmo 

nós sabendo que a vida, nós já estivemos lá desse lado, e sabemos que a vida de um deputado, uma 

deputada, é muito difícil o seu dia a dia porque não só na Assembleia Legislativa, mas no externo 
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com a família que quase que nem tem tempo para dar atenção à família, mas vive para o público 

direto, e também os compromissos dentro da Assembleia Legislativa. E ontem nós vimos que eles se 

dispuseram a estar conosco aqui, mesmo aqueles que iam viajar, tinham compromisso de viagem 

para Brasília, mas fizeram questão de comparecer e ficar até o momento mesmo de sair. Muitos 

deles saíram daqui direto para o aeroporto para pegar o voo para viajarem, e isso demonstrou, 

conselheiro André, o carinho, a atenção, o respeito que eles têm por todos nós aqui desta casa, por 

nós conselheiros, pelo Ministério Público, pelos servidores do Tribunal e do Ministério Público de 

Contas. Então nós temos mais mesmo é que agradecê-los, essa participação, mais de 50%, foram 

27 dos 41. 27 é um número considerável a esse momento e foi realmente gratificante, foi de uma 

importância tamanha para todos nós. Parabéns a Vossa Excelência que conduziu muito bem esse 

momento, o conselheiro Nelson, a doutora Rosa, doutora Milene, a Geo, enfim, a todos nós. Tem de 

se louvar. Eu também parabenizo o Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito obrigado, conselheira Lourdes Lima. Eu 

quero também fazer uma proposição que eu considero da maior importância e eu conversei antes 

da sessão um pouquinho com o conselheiro Cipriano, conselheiro Nelson, não deu tempo de 

conversar com os outros, esta proposição eu quero fazer em nome de todos, não tem um autor, é a 

instituição, todos nós, de congratulações à TV liberal por completar 40 anos. Amanhã vai 

acontecer um fato relevante, a Rede Globo vai destinar um programa especial, que eu até me 

surpreendi ao ver a notícia do programa, o Globo Repórter de amanhã, sexta-feira, vai ser sobre a 

TV Liberal. Impressionante. Mostrar a história da TV Liberal, o que ela já fez no estado do Pará, 

então amanhã vai ser um dia agradável para se assistir o Globo Repórter que é sobre o Pará, e 

tudo que fez a TV Liberal nos 40 anos em relação às informações que se publicou para o Brasil e 

para o mundo. Eu quero propor isso, eu não conheci, creio que o conselheiro Nelson é a pessoa 

que reúne entre nós aqui as condições para poder até falar melhor sobre isso, eu não conheci o 

patriarca desse projeto do grupo, não conheci Romulo Maiorana, mas é o legado que ele deixou, os 

filhos tomaram conta e a TV Liberal se qualificou. Hoje faz um trabalho muito competente em todo 

o estado do Pará. Ontem na transmissão pela Rede Globo do jogo do Remo contra o Vasco, mesmo 

o Remo perdendo foi um jogo bonito de se ver e em muitos momentos, conselheiro Nelson, muitos 

momentos o comentarista do jogo fez referência ao estado do Pará e à TV Liberal. Então foi 

emocionante, foi emocionante ver aquilo, esse reconhecimento ao estado do Pará. E assim, 

destinar um capítulo a um estado, ao Sírio, ao Ver o Peso, é uma coisa. Mas pelo que eu entendi 
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eles estão homenageando a TV Liberal no Globo Repórter de amanhã. Me chamou atenção. 

Quantas televisões são vinculadas à Rede Globo, filiadas à Rede Globo em todo o Brasil, eles vão 

homenagear a nossa, 40 anos de existência. E eu queria neste momento merecer o apoio dos 

conselheiros para a gente fazer isso em conjunto, uma proposta da instituição assinada por todos 

os conselheiros. Posso contar com todos? Então está em discussão. Ninguém discute, em votação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou de pleno 

acordo com Vossa Excelência pela iniciativa, e o voto de Vossa Excelência referendado pelo 

plenário dirá tudo. É dizer que de fato a figura do jornalista falecido Romulo Maiorana foi um 

visionário empresário de grande sucesso e trouxe para o Pará, já era uma outra empresa antes, 

mas aí a fundação da TV Liberal, a Rede Globo, a Liberal tornou-se uma filiada da Rede Globo 

com toda a modernização da parte da televisão brasileira. Queria fazer apenas um registro que 

além da programação nacional que a TV Liberal transmite, mas, sobretudo, para os jornalistas, os 

homens que fazem a televisão Liberal, quero me referir aos profissionais da comunicação da TV 

Liberal em nível local, os noticiaristas, aqueles que comentam os esportes, os repórteres que fazem 

na realidade também uma programação regional de altíssima qualidade no padrão da Rede Globo. 

Mas queria, além de colaborar com a proposta de Vossa Excelência e porque ser justo eu queria 

que fizesse nesse registro, não está mais o Rômulo vivo, mas ainda está viva dona Déa Maiorana 

que tem uma participação fantástica em toda essa história da Organização Romulo Maiorana e ela 

foi a companheira, o suporte que o Rômulo encontrou em vida para todas as realizações que fez. 

Então queria que além da própria Televisão Liberal fosse endereçado expediente particularmente a 

dona Déa, aos seus filhos, especialmente o Rômulo Junior, que é quem toma conta em nome da 

família, praticamente é o grande gerente de todo o grupo, mas uma menção especial a ela que foi 

figura importantíssima nessa trajetória de sucesso da TV e de todas as Organizações Rômulo 

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

Oliveira: Pleno acordo e me somando, compartilhando aqui das palavras do conselheiro Nelson, a 

justa homenagem à dona Déa Maiorana e aos seus filhos Rominho e o Ronaldo também que é um 

dos que fazem a diretoria das Organizações Rômulo Maiorana e da TV Liberal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor presidente, eu queria começar por 

falar nesta longa manhã de hoje do evento de ontem. Sabe, conselheiro Nelson, envelhecer tem 

coisas boas e coisas ruins. Dor é uma coisa horrível. E eu já sinto tanta dor, sei que a dor está 

ligada ao meu envelhecimento. Por outro lado, a quantidade de coisas que a gente vê permite a 
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gente ganhar uma certa maturidade numa sociedade onde ninguém é capaz de sozinho produzir 

todos os bens que precisa, ou serviços que quer acessar, a construção é feita de forma coletiva, ou 

seja, não tem aquele que plante sozinho e colha sozinho. Na verdade, tudo que é plantado antes foi 

arado, depois foi regado, foi podado até que alguém foi e teve oportunidade de colher. O evento de 

ontem traduz exatamente isso, em algum momento Vossa Excelência identificou a oportunidade de 

botar uma semente num solo que antes havia sido arado por alguém que antes de Vossa Excelência 

tinha preparado aquele solo, e que depois foi regado, foi podado e permitiu que ontem a frequência 

de deputados que estavam aqui, eu até conversava com conselheiro Odilon, era suficiente para 

fazer uma emenda constitucional, era muito mais do que o quórum mínimo, para ver a significância 

daquilo. Então nós não podemos retirar, doutora Rosa, doutora Milene, conselheiro Luis Cunha, a 

participação fundamental em todo esse processo de cada um que ao longo do tempo vem 

construindo esta relação. Só é respeitado, conselheiro Luis Cunha, quem se dá ao respeito. Quem 

não se dá ao respeito não é respeitado. A demonstração ontem foi sim de respeito a cada um dos 

senhores conselheiros, de nós conselheiros, a cada um daqueles que ocupam este Tribunal de 

Contas, cada um dos procuradores, subprocuradores do Ministério Público, porque efetivamente a 

gente tem se dado ao respeito. Então, este parabéns é na verdade mais do que um parabéns, a 

aferição de que o que temos feito ao longo dos últimos tempos tem construído esse estado de coisas, 

e a gratidão tem que ser dividida por cada um desses que vem construindo isso. Estou feliz, fiquei 

muito feliz e muito surpreendido pelo nosso encontro de ontem. Acho realmente que ele tem tudo 

para se tornar cada vez mais eficiente para o interesse da nossa sociedade. Um segundo item, eu 

sempre tenho marcado isso, quando eu olho para o passado, eu digo - poxa, é interessante, todo 

mundo que morre vira santo, né, mas nem todo mundo é canonizado - parece que somem os 

defeitos. E eu fico pensando, porque some os defeitos? Por que a gente vai guardar só o defeito das 

pessoas? O que tem de servir de exemplo são as cosas boas que eles fizeram. Por exemplo, um Che 

Guevara, quando li mais sobre ele eu disse que esse cara era um super picareta, meu Deus do Céu. 

E eu já fui empolgado com ele, eu cheguei a usar, Milene, bottom do Che Guevara quando estava 

na universidade. Pode crer um negócio desse? Por outro lado, conselheiro Nelson, conselheira 

Lourdes, o que é atribuído a ele e esquecido é muito importante, porque o que é atribuído a ele são 

algumas qualidades que pouco importa hoje porque ele já tá falecido, se ele merece ou não aquelas 

qualidades, mas aquelas qualidades tem que ser de alguma maneira simbolizadas num ícone. Então 

ele não é lembrado por ele ser um assassino, ele não é lembrado por ele ser um ladrão do Banco 
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Central de Cuba, ele não é lembrado por ele ser incitador de anti, contra os estados democráticos 

que tiveram sido instalados, mas ele é lembrado pela insurgência contra a desigualdade, a 

insurgência contra o colonialismo, e isso ele tem que ser lembrado porque nós temos que todos os 

dias nos insurgir contra isso. E o que isso tem a ver com o que você tá falando, André? Quer dizer 

o seguinte, o Rômulo Maiorana, que era amigo pessoal do meu avô e amigo pessoal do meu pai, 

são desses homens ímpares que mudam o rumo da história. Mas eu testemunhei isso, o Liberal era 

bem pequenininho. A grandeza do Liberal de hoje, conselheiro Nelson, foi sim construída por quem 

o sucedeu, então é impossível desagregar deste Liberal a participação da equipe que hoje o 

administra e seria bastante injusto e não próprio reconhecer isso porque hoje estas pessoas podem 

e devem ser estimuladas a fazer e continuar fazendo o melhor porque a qualidade dos serviços 

deles é realmente muito boa, do jornalismo deles é realmente muito bom, a pressão permanente 

para oferecer um periódico escrito em fases de mudança dos processos midiáticos, ele fazer um 

jornal cada vez melhor é muito importante, então eles têm que ser sim motivados, estimulados e 

reconhecidos, o que não afasta a necessidade de ser marcado o ícone daqueles que no passado 

tiveram a coragem, o destemor, o empreendedorismo de criar e surpreender. Então eu concordo 

inteiramente com o conselheiro Nelson e queria deixar registrado que é como uma felicidade ser 

paraense, que eu digo - poxa, que bacana que esses caras construíram essa história que forma o 

nosso Pará. Obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Senhor presidente, de igual modo eu não vou me estender muito porque na verdade 

eu me somo a todas as palavras aqui ditas, conselheiro Nelson, conselheira Lourdes e conselheiro 

André, a respeito da homenagem ao Grupo Liberal que merecidamente deve ser realizada, haja 

vista o trabalho que vem realizando na nossa sociedade. Trabalho muito profícuo e que continue 

assim por mais três vezes o tempo que já perdura. Posso aproveitar, presidente? Evento de ontem 

também entendo, e aqui Vossa Excelência conselheiro André foi extremamente feliz, evento que foi 

plantado e hoje a gente está colhendo os frutos. Nossa interação e integração com o Poder 

Legislativo precisa ser, eu poderia até dizer, mais umbilical, porque querendo ou não nós 

compartilhamos o controle externo, então é muito salutar, é muito importante e interessante que 

façamos encontros dessa natureza para debatermos, não digo somente angústias, mas trocarmos 

experiência no que tange a essa missão muito importante que é compartilhada, exatamente 

conselheiro, que a Constituição nos legou e contribuir para que o Poder Legislativo, porque 

querendo ou não, presidente, as nossas decisões em última análise interferem e reverberam na 
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sociedade paraense, que é representada no Poder Legislativo. Então isso é um círculo, são elos de 

uma cadeia, engrenagens que precisam estar muito bem azeitadas. E aproveito, presidente, então 

eu parabenizo Vossa Excelência, parabenizo os conselheiros, a instituição, parabenizo a Escola de 

Contas, conselheira Rosa, conselheira Milene, todos aqueles que de certo modo se empenharam 

para o sucesso do evento de ontem. E dizer, presidente, e não posso deixar principalmente a mim 

que já foi um auditor de controle externo no Sul do Brasil, que parte da qualidade do TCE se dá em 

função dos seus membros e dos seus servidores, e dentre esses servidores os auditores de controle 

externo. Se nós somos deferências para outros Tribunais, se o nosso trabalho é de qualidade, muito 

se deve ao trabalho desses técnicos. Então eu rendo minhas homenagens a todos esses 

profissionais. Estou satisfeito, presidente, muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu me associo a todos os comentários feitos 

anteriormente a respeito da Rede, do Grupo Liberal, aproveito também para parabenizar os 

auditores de controle externo pela passagem do dia e dizer que quanto ao evento de ontem o 

sucesso dele se deve à relação, à integração que existe entre todos nós membros e servidores desta 

corte porque desde a ideia da realização do evento, que veio do doutor Nelson, até o recebimento 

dos parlamentares ontem, ele foi partilhado por um grupo e todos eles estão de parabéns. Me 

surpreendi, me surpreendi com o sucesso, eu e a doutora Milene estivemos ainda tratando do que 

ia acontecer e o presidente havia nos falado da dificuldade da presença de todos, da maioria dos 

deputados, nesses tempos atuais, mas que ele ia e ele se empenhou pessoalmente, ele me disse, 

todos abriram mão dos seus afazeres para nos prestigiar. Então o sucesso é de todos nós. 

Parabéns, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Esqueci de uma pessoa que eu acho que também foi muito importante, o deputado 

Márcio Miranda que conduziu muito bem e vem conduzindo a Assembleia Legislativa, e isso ficou 

bem claro para todos nós aí, o respeito que os deputados têm pelo comando do deputado Márcio 

Miranda. A ele também nossos parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Bem lembrado, conselheira Lourdes Lima. 

Deputado Márcio Miranda confirma sua liderança. Ele consegue liderar o grupo e ele tem um 

prestígio muito grande com todos os deputados, inclusive de oposição, compareceram aqui. Vamos 

ouvir aqui um pouquinho nosso procurador de contas, doutor Felipe Rosa Cruz. Manifestação do 

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

Rapidamente, presidente, eu queria dizer que subscrevo integralmente tudo que foi dito aqui, 
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queria render também minhas homenagens aos auditores de controle externo, dizer que nenhuma 

instituição, por mais importante que seja, não se sustenta, não se faz sem um corpo de servidores 

capacitados, estimulados e reconhecidos. E se o Tribunal de Contas do estado do Pará, como 

conselheiro Odilon falou, está ganhando cada vez mais essa proeminência, sem sombra de dúvida, 

grande parte disso se deve ao seu corpo de auditores. Acerca do evento de ontem, parabenizar a 

iniciativa do Tribunal, conselheiro Nelson, nosso presidente, do presidente Márcio Miranda, e 

dizer da minha imensa satisfação e alegria em estar vivendo esse momento da história do controle 

externo aqui no Pará, estar tendo oportunidade de chefiar o Ministério Público de Contas, dizer 

que é muito gratificante viver essa onda da história e ver palpavelmente o Tribunal de Contas e o 

Controle Externo se tornando cada vez mais sólido, mais eficiente, mais reconhecido aos olhos de 

todos. Parabéns e obrigado por fazer parte aqui desse momento com vocês. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É só também para me associar 

nas manifestações a respeito da AMPICOM em relação aos auditores. Eu quero me solidarizar 

também à oportuna nota. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Não sei se é o mesmo sentimento dos demais conselheiros, é mais do que apenas os 

cumprimentos, é também uma certa gratidão pelo trabalho. Eu sou grato por aquele trabalho, não 

só como conselheiro, mas também como cidadão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Perfeito. Está certo, conselheiro André. Então 

gente, eu quero que fique registrado, está na ata, as palavras de cada conselheiro aqui nesta sessão 

que foi dito em relação aos nossos auditores de controle externo da casa, a demonstração de 

respeito, reconhecimento, gratidão, parabéns pelo dia deles. Bem, o evento com os deputados 

dispensa mais qualquer outro comentário, mérito para todos nós, Nelson Chaves que pensou, 

doutora Milene, doutora Rosa Egídia pela Escola de Contas com o cerimonial, comunicação, que 

organizaram o evento, a gente pode contar com a participação de todos os nossos conselheiros, 

isso foi muito importante. Assim como os deputados mostraram consideração, nós também, essa 

reciprocidade do nosso Tribunal. Eles foram recebidos com respeito, com consideração, com 

carinho e com a participação de todos nós. E sobre o último item, conselheiro Nelson Chaves 

pontuou, conselheiro André reforçou, é uma história de 40 anos. Começou pequeno, um 

empreendimento pequeno, hoje é uma coisa grande. Então quem construiu isso, primeiro, o 

patriarca que deu o primeiro passo. Rômulo Maiorana, eu não o conheci. Vossa Excelência 

conselheiro Nelson conheceu, não sei se conselheiro André conheceu, mas seu pai conheceu. Mas é 
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o legado que ele deixou. E amanhã - eu fiquei muito orgulhoso só com a notícia. Quando saiu, 

Rede Globo de televisão, que não é muito fácil fazer isso, este reconhecimento nacional à TV 

Liberal, destinar uma hora, um capítulo, Globo Repórter, um programa respeitado, um dos mais 

antigos da Rede Globo, para falar da TV Liberal, o estado do Pará. A secretaria, para encaminhar 

aos integrantes do grupo, especialmente dona Déa Maiorana, Ronaldo Maiorana, Rômulo 

Maiorana e também a filha que cuida da parte social, Rosângela Maiorana. A secretaria vai tomar 

as providências porque eu acho que eles fazem um trabalho completo, esse trabalho de 

responsabilidade social é um negócio espetacular, é muito importante, porque eles têm a televisão, 

que é a TV Liberal que está sendo homenageada, tem o Jornal Liberal, tem a TV a Cabo, tem a 

Rádio Liberal, que é uma referência aqui, tem bastante credibilidade, e no Jornal Liberal eles 

conseguiram criar outros programas. Por exemplo, tem agora o Municípios Verdes, tem o encarte. 

Amazônia Vivo ou Viva? Viva Amazônia, que é outro caderno muito interessante. A matéria 

deliberada foi consubstanciada nos Ofícios nºs 42-44/2016-SEGER, desta data. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às treze horas e doze minutos (13h12min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

Belém, 28 de abril de 2016. 
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