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ATA Nº 5.388 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de maio do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

Milene Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público 

de Contas Stephenson Oliveira Victer, 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. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia cinco (05) de maio 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 Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2010/50713-0, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 12°. Centro Regional 

de Saúde-Conceição do Araguaia, exercício financeiro de 2009, responsáveis Domingas Alves 
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de Sousa e Cléia Maria de Oliveira da Silva, 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 pela regularidade das contas com ressalva e 

recomendações sugeridas (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva e 

recomendações dos gestores do 12º CRS de Conceição do Araguaia. 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 2010/51019-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola 

em Regime de Convênio “Solar do Acalanto”, responsável Luiza Maria Araújo da Costa, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que solicitou a sua retirada de 

pauta, com retorno em 15 dias, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2014/51047-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos 

Remanescentes de Quilombola de São Benedito-Salvaterra, responsável José Júlio Fernandes 

da Conceição, 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 

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

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

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

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

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

senhor José Júlio Fernandes da Conceição em débito para ao erário estadual na importância de 
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R$27.242,00 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo julgamento irregular e de R$ 

847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2012/50853-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Centro de Ação Social 

e Cidadania de Eldorado, responsável Nascimento Bernardo Oliveira, 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 e aplicação das multas regimentais cabíveis (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, ficando solidariamente responsáveis o senhor Nascimento Bernardo 

Oliveira e o Centro de Ação Social e Cidadania de Eldorado pelo débito com o erário estadual 

na importância de R$19.850,00 (dezenove mil e oitocentos e cinquenta reais), aplicando ao 

responsável as multas nos valores de R$1.985,00 (um mil e novecentos e oitenta e cinco reais), 

pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais) pelo não encaminhamento da prestação de 

contas, determinando, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Ao ser 

consultado, o Plenário, assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, Presidente, bom dia Conselheiro Nelson, 

Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheira Rosa Egídia, nobre 

representante do Ministério Público, doutor Stephenson, Conselheiros Julival e Milene. Eu 

cumprimento Vossa Excelência pelo brilhante voto, mas eu acrescento mais uma multa, que eu 

entendo também cabível neste caso, multa de R$1.985,00 (um mil, novecentos e oitenta e cinco 

reais) para o Centro de Ação Social e Cidadania de El Dourado. Voto da Excelentíssima 
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Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho 

o relator. Então vai ficar da seguinte maneira: por unanimidade as contas foram julgadas 

irregulares, com devolução. E, por maioria, se aprovou as multas de indicação do senhor 

Conselheiro relator, Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ele concorda com as multas e acrescentou mais uma. 

Então eu acho que o voto foi somente na questão de mais essa multa, que eu não tenho objeção 

nenhuma, quero deixar claro que ainda estamos estudando essa questão e o Conselheiro 

Odilon tem razão em muitas situações, por isso estamos aqui. Mas, vamos dizer assim, não sei 

se eu, Conselheiro Cipriano, estou convencido de votar multa para a entidade, mas nas outras 

multas ele concordou plenamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: A aprovação das multas de indicação de Vossa Excelência 

por unanimidade. A multa que o Conselheiro Odilon acrescentou, na verdade, não teve 

aprovação. Apenas o voto dele fica registrado em ata. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ele criou uma situação nova no voto dele. Por 

exemplo, o voto apresentado por nós, foi aprovado por unanimidade. Mas houve um acréscimo 

do Conselheiro Odilon. Eu, humildemente, Presidente, com todo o respeito, sugiro a Vossa 

Excelência, aliás, quem sabe consulte os conselheiros, pode ser que concorde ou não com a 

proposição dele, uma vez que a proposição nossa foi aprovada. Ele acrescentou, eu não sei, e 

Vossa Excelência conduz muito bem e sabe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acato o pedido de Vossa Excelência. Vou 

então, como ainda não proclamei o resultado, fazer nova consulta aos conselheiros para saber 

se desejam modificar o seu voto levando em conta o acréscimo apresentado pelo Conselheiro 

Odilon, sugerindo mais uma multa do mesmo valor à entidade, já que ele está 

responsabilizando a pessoa jurídica. Conselheiro Cipriano responsabilizou com uma multa de 

10% apenas a pessoa física, o responsável pela conta.  Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu acompanhei o relator certo do seu 

convencimento da matéria. Ele certamente entendeu nesse sentido, justamente com sua 

assessoria e trouxe a este plenário o voto amadurecido em relação a essa situação que o 

acompanha, sem validar a sugestão da extensão da multa à entidade, como sugere o ilustre 
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Conselheiro Odilon, mas neste caso eu me permiti acompanhar o voto do Conselheiro relator. 

Se ele alterar o voto dele, me refiro ao Conselheiro Cipriano, eu não teria dificuldade em 

acompanhá-lo, mas em princípio eu acompanho o voto originariamente proferido pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu mantenho meu voto. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Meu voto foi posterior ao do doutor Odilon e eu mantenho. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, então 

assim, eu também acompanho o relator. Em relação ao voto do relator a posição é unânime da 

Corte. Mas eu quero que fique registrado em ata o acréscimo ao voto do relator apresentado 

pelo eminente Conselheiro Odilon Teixeira, que recomenda mais uma multa, dessa vez à 

pessoa jurídica. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por 

unanimidade de votos e a multa sugerida à entidade pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

não foi acatada pelos demais pares. Neste momento se registrou o ingresso em plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/50557-0, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Agricultura, 

exercício financeiro de 2010, responsável Cássio Alves Pereira, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e expedição de determinação nos exatos 

sentidos propostos pela Auditoria Geral do Estado apresentados nos relatórios de auditoria de nº 

007/2011 – SAGRI/Campo Cidadão e ainda extração de cópias dos relatórios da AGE e a sua 

juntada aos autos dos processos de prestação de contas referente aos convênios citados nos 

mencionados relatórios (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2012/50092-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 
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Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Pequenos 

Produtores e Moradores de Murutinga, responsável Hildo da Costa Albuquerque, cujo Relator 

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

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis e, ainda, que faça a citação do 

responsável para apresentação de defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o 

senhor Hildo da Costa Albuquerque em débito para com o erário estadual na importância de 

R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais), pela irregularidade apontada e de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pela intempestividade. 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 

2013/52391-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de Criadores de 

Abelhas da Amazônia, responsável James Jainarine Sewnarine, 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 e cominação das multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o responsável pelas presentes contas, Senhor James Jainarine Sewnarine, estava presente e na 

forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que 

o fez nos seguintes termos: Bom dia excelência e conselheiros. Por falta de conhecimento e a 

minha ignorância para essa prestação de contas na época, gostaria de dizer que recebemos 

realmente esse valor e eu achei que havia devidamente prestado conta dos valores. Como está 

anexo ao processo, tudo o que nós recebemos foi comprado em equipamentos. E se for por falta 

de algum equipamento, quer dizer, de algum documento, eu peço humildemente para vocês 

considerarem o meu desconhecimento. E se, no caso, falta algum documento, eu peço um 
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prazo, talvez de 30 dias, para comprovar isso aí. Eu tenho umas cópias aqui que eu quero que 

seja anexada ao processo. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conceder prazo de 

(30) trinta dias para apresentação de documentação original e sendo apresentada, solicitar a 

reabertura da instrução processual. Ao ser consultado, o Plenário assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o 

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor 

Jainarine, o senhor é de onde? Manifestação do Senhor James Jainarine Sewnarine: Eu sou da 

República da Guiana, Guiana inglesa, mas já estou há 40 anos aqui no Brasil. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Fala muito bem o português. Eu acho 

que é sensato a posição do Conselheiro Cipriano, por isso acompanho a sugestão dele. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ele 

perguntou a nacionalidade de vossa senhoria, eu quero saber se essa é uma criação de abelhas 

africanas.  Manifestação do Senhor James Jainarine Sewnarine: É africana. O Brasil todo está 

apoiando a criação de abelha africana por causa da alta produção de mel. E, na época, nós 

tivemos essa oportunidade de ser apoiado pelo governo para ampliação de agricultura 

familiar. E quase todos, sem conhecimento, como está acontecendo agora, pois ninguém tem 

esse conhecimento. Por isso eu peço mais uma vez essa consideração. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. 

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

bem, ele disse que não tem instrução, não tem apoiamento e assessoramento. O convênio da 

Assembleia, como o Conselheiro Nelson sempre frisou, não tem condições nem de fazer o 

acompanhamento, nem fiscalização, nem até assessoria para que o convênio seja realizado. 

Então acho que é importante o tribunal, como fez agora, conceder o prazo ao senhor James, 

que não é o Bond, mas é o James, para que junte os documentos e esclareça efetivamente. 

Porque embora seja uma coisa pequena, simples, mas que todos os recursos são públicos, tem 

a importância, o senhor sabe como é. E a prestação de contas é fundamental para o nosso 

contribuinte que paga os impostos com muito sacrifício e quer ver o dinheiro aplicado. Então 
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queria cumprimentar os conselheiros por essa concessão, embora tenha sido a minha 

proposição, mas se o plenário não concordasse, não adiantaria de nada. Então agradeço a 

Vossa Excelência. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: E eu quero votar acompanhando vossa excelência, a decisão é unânime. Seu James, o 

senhor, se quiser no final da sessão, pode se dirigir à Secretaria do tribunal. Está aqui o 

senhor Walmir que pode orientá-lo como é que deve proceder junto à Secretaria, o prazo que 

ele tem, como ele deve se conduzir. Eu estou vendo a sua boa vontade, senhor James, eu 

agradeço pelo senhor ter vindo aqui. Nós estamos aqui cumprindo a nossa função. Todo o 

dinheiro público que o governo do estado arrecada e todo o dinheiro que o governo do estado 

gasta tem que prestar conta para nós. Esse é o nosso trabalho. Mesmo que seja um real nos 

interessa saber como foi gasto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, depois do voto, só para entrar, estava conversando 

com o Conselheiro Cipriano para perguntar o município do seu James. Manifestação do 

Senhor James Jainarine Sewnarine: Santa Izabel. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Santa Isabel. É que o Pará, especialmente, não 

produz tanto mel quanto poderia. No caso da criação das abelhas, é uma coisa de seriedade 

igual o caso da nossa produção agrícola, onde nós temos, por mais tempo, a incidência do sol, 

que é determinante para a atividade da abelha. E pela diversidade que o estado do Pará 

apresenta em termos de frutas, de floração, o Pará poderia ser provavelmente grande 

produtor. Acho que o estado que mais produz mel é Santa Catarina, salvo engano. Santa 

Catarina é uma coisa tradicional da produção do mel. Mas o estado do Pará, isso é decorrente 

de estudo científico, pelas condições climáticas, Conselheiro André, Vossa Excelência com 

certeza detém essas informações, nós poderíamos ser o estado com maior produção de mel por 

essas características. Tem a presença intensa do sol durante boa parte do ano, mais do que 

talvez qualquer outro estado e pela diversidade da nossa floração no que se refere à produção 

do mel. Então é um projeto importante que estimula o microprodutor, não precisa de grandes 

investimentos, precisa sim da orientação técnica. Eu recordo aqui a atividade, quando ainda 

conheci a Conselheira Lourdes na EMATER, que para dar o apoio junto à Secretaria de 

Agricultura porque é uma das culturas que poderão fazer o estado do Pará ser rivalizado, no 

bom sentido, com o estado de Santa Catarina, sendo um dos maiores produtores de mel do 
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Brasil. Ainda estamos aquém, muito aquém da potencialidade, nesse campo, que o estado do 

Pará poderia produzir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: James, o seu sistema é móvel? Manifestação do Senhor James Jainarine Sewnarine: É 

fixo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É fixo. O 

senhor não vai atrás das floradas. Manifestação do Senhor James Jainarine Sewnarine: Várias 

vezes, vários anos, Santa Isabel foi campeã de produção de mel no estado, em todo o estado do 

Pará. Nós estamos colocados em um dos lugares privilegiados, com bastante chuva. Quer 

dizer, chuva e sol, incentivando as florações e quanto mais floração tiver, mais produção de 

mel. E nós estamos cercados por uma bela natureza. O sabor também é totalmente diferente 

dos outros e nós temos esse privilégio. Queria levar esse negócio em frente e mostrar para o 

Brasil e para o mundo que nós podemos produzir mais e mais mel. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu não poderia ficar 

calado porque é uma atividade que me agrada muito. O Conselheiro Nelson fez um comentário 

sobre a abelha africana. Por exemplo, Augusto Correa tem a italiana e a ouro sul, as duas 

abelhas, mas um comentário muito feliz aqui sobre um assunto que eu considero importante: a 

produção de mel é em todo o estado do Pará. Mas ainda de forma bastante artesanal. Se fosse 

fazer uma pergunta aqui, Conselheiro André Dias, seria: “há viabilidade econômica?” Total. 

Eu mesmo me surpreendi em uma pequena experiência que a gente tem lá em Augusto Correa. 

Fiquei surpreso com a produção e a lucratividade. Mas há um grande desconhecimento dos 

agricultores em trabalhar com o mel. Mas foi muito importante o seu James vir aqui tratar das 

suas contas que a gente acabou tratando do tema. Por sinal, o município que o nosso 

procurador do Ministério Público conhece, sul do Pará, Pau D’Arco, município novo, se 

desmembrou de Redenção, grande produtor de mel, em um nível de organização satisfatório. 

Região da Conselheira Lourdes Lima, Ourém, grande produtor de mel no nível de organização 

grande, como também tem Pirabas aqui perto. Então realmente é um assunto muito 

interessante que falta, eu creio, uma orientação melhor da EMBRAPA, da SAGRI, porque o 

Pará tem um grande potencial. Não é isso, senhor James? Manifestação do Senhor James 

Jainarine Sewnarine: Não só orientação, mas apoio financeiro do governo, porque nós estamos 

precisando para deslanchar ou melhorar esse projeto. Porque como é tão pequeno, tem muitas 

barreiras, casa de mel, as leis, a gente chega topando com as leis e as exigências, diz que é 
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igual ao do leite, mas um pouco diferente. Precisamos ser, assim, mais focados na produção de 

mel e pouco diferenciada dos outros produtos. Assim, no ano retrasado, nós fomos o maior 

produtor do estado. Ourém, sul do Pará, não conseguiu chegar a nossa quantidade de mel em 

produção, ou seja, mais de 150 toneladas de mel. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então Santa Isabel tem dois títulos: maior 

produtor de frango e maior produtor de mel. Interessante. E está caminhando para ser também 

um grande produtor de açaí. Manifestação do Senhor James Jainarine Sewnarine: Inclusive eu 

estou plantando açaí e consociando com as abelhas. Por quê? A abelha faz a polinização do 

açaí e nós estamos querendo tirar também o pólen do açaí, que é o mais rico de toda a 

natureza, e o pólen da palmeira ninguém está explorando ainda, eu estou começando esse 

projeto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. O doutor Arlindo, nosso Secretário, já fez aqui uma confirmação que está 

interessado no assunto para fazer lá em Mosqueiro, na chácara dele. Manifestação do Senhor 

James Jainarine Sewnarine: Todos os produtores de açaí estão me procurando para consociar 

com abelha, mas eu não tenho condições de fornecer abelha para todos. Então nós estamos 

incentivando os produtores a fazer suas criações ao lado da plantação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson 

também é um pequeno produtor rural de Benevides, ele planta açaí, pode casar com mel. Olha 

o que pode parecer apenas para alegrar o ambiente, o assunto é muito interessante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

eu sou micro do micro, mas eu queria dizer que nessa discussão aflora um ponto muito 

importante do panorama econômico do país. Uma situação inclusive que o Brasil atravessa, a 

dificuldade é que a atividade da produção do mel, e é uma possibilidade muito grande da 

fixação do homem no campo, para o pequeno produtor, para o micro produtor. E a economia 

precisa, para dinamizar o crescimento do país, dar condição de vida para o homem no campo. 

E o projeto da implantação da produção de mel é fundamental. E ele está trazendo aqui 

alguma coisa que, se conversado, é importante, temos essa riqueza fantástica das palmeiras, 

especialmente do açaí. E a grande, até a matéria onde eu li, eu perguntei africana porque ela 

de um certo modo temoriza pela agressividade. Tanto que nós temos também, não sei se é 

consociada com a africana, com a abelha nativa. Vossa excelência, Presidente, quem conhece 
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muito mais o interior do que eu próprio, nós temos uma grande produtividade de mel natural, 

aquelas abelhas que ocupam os troncos das árvores naturalmente e dali fazem colmeias, enfim. 

Então esse consórcio é a possibilidade, aí entra a questão do valor comercial do mel, na 

diversidade, porque acaba o sabor do mel levando traços da flora que a abelha vai lá 

polinizar. Então porque a riqueza do Pará? Pela enorme diversidade que nós temos da 

floração, e agora com a novidades, especialmente do açaí que deve dar um mel saborosíssimo. 

Há até, Vossa Excelência sabe, alguém no nosso interior, na nossa tradição, adoçar o próprio 

açaí com o mel. Eu, por exemplo, entrando em atividade rotineira da nossa região, eu lá atrás 

estranhava muito, quando a gente era criança dizia: “não pode comer manga com febre; não 

pode misturar leite com açaí”. Tem gente que adoça açaí com leite condensado, isso já é pouco 

comum, mas já é fácil encontrar. E o mel, já vi isso, Conselheiro André, adocicar o açaí com 

leite condensado, pela densidade notadamente quando o açaí é grosso, eles têm uma densidade 

parecida. E muitos a colher do mel de abelha para aqueles que querem tornar o sabor mais 

doce. De uma maneira que é uma fixação, sobretudo, do pequeno proprietário. Eu acho que um 

dos caminhos para o Brasil superar grandes problemas é estimular o micro proprietário no 

desenvolvimento das nossas riquezas naturais. Manifestação do Senhor James Jainarine 

Sewnarine: Só esclarecendo um pouquinho sobre a palavra de abelha africana. Foi trazido 

para o Brasil devido a sua alta potência de trabalho. Esse tipo de abelha trabalha demais e foi 

trazida para o Brasil, muitos anos atrás, junto com os italianos. Aconteceu que fugiu as 

abelhas africanizadas e contaminou o resto, cruzou com as italianas e hoje nós só temos 

abelhas agressivas. A não ser só os indígenas sem ferrão. Mas até esses ferrões das abelhas 

indígenas são comprometidos. E a produção dessas abelhas italianas é sem limites. Elas 

trabalham 150 dias, morrem, continua a vida. E a adoçarem de açaí com mel, já fizemos várias 

exposições lá no SEBRAE, no hangar, e estamos ensinando o povo como se usa e como se 

adoça o açaí. É muito bom com mel. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: E ainda tem a parte do humor. Aquelas pessoas que gostam 

pouco do trabalho, que se denomina abelhão. Não está voando, está fazendo cera. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Gente, 

desculpa aí, foi um momento de descontração, mas muito rico de conhecimento. Aqui está um 

homem simples na nossa frente, mas que tem com o conhecimento da realidade naquilo que ele 
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faz muito bem. Muito obrigado ter vindo, Senhor James. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52405-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de 

Moradores do Bairro São Cristovão, responsável Jeová Queiroz de Vilhena, 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 

glosado, sem prejuízo da aplicação das multas cabíveis (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, ficando o senhor Jeová Queiroz de Vilhena em débito para com o erário 

estadual na importância de R$234.812,08 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e doze reais 

e oito centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$23.482,00 (vinte e três mil, 

quatrocentos e oitenta e dois reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento 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 

2014/50769-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Marapanim, responsável Marlene do Socorro dos Reis Rodrigues, cujo Relator foi o 

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

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais aos responsáveis e extensiva ao senhor 

Justiniano Alves Junior, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Marlene do Socorro 

dos Reis Rodrigues, Antônio Corrêa dos Santos Filho e Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Marapanim, com determinação à SUSIPE e que as contas do exercício de 2010 e 2011 da 

SUSIPE deverão receber a informação do fato constatado, para a devida apreciação no processo 

de contas anuais ordinárias (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o senhor Justiniano 

Alves Junior estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia, Senhor 
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Presidente, Conselheiro Luís Cunha. Bom dia, nobre representante do Ministério Público 

Stephenson Victer. Senhores conselheiros Nelson, Cipriano, André Dias, Odilon, Rosa Egídia, 

a quem parabenizo agora por assumir o cargo de Conselheira. Aos conselheiros substitutos 

que permanentemente fazem brilhantes posicionamentos, doutora Milene e doutor Julival. Em 

nome dos funcionários dessa Casa, José Arlindo e o Jorge, quero saudar todos os servidores 

desta Casa. E aproveitar para saudar os jurisdicionados e as pessoas aqui presentes. Como 

advogado, ao aposentar-me em 2011, eu graças ao bom Deus estou podendo fazer a defesa sem 

ônus para mim, mas fico assim muito preocupado quando tenho que vir, e venho, e peço essa 

permissa e agradeço a sensibilidade dos senhores e das senhoras para ponderar algumas 

coisas. O nobre representante do Ministério Público, doutor Victer, e eu defendo e defendia 

quando delegado de polícia a unção dessa unidade que deveria ser Ministério Público, 

segurança, justiça e cidadania. Então sempre fui tranquilo nas minhas posições, tenho grandes 

amigos membros do Ministério Público, no Judiciário, e sempre defendi essa unidade, ninguém 

faz nada sozinho, pois se nós não trabalharmos juntos não funciona. E o Ministério Público, o 

papel dele é este, de defesa da cidadania. Mas, dizia o nosso saudoso ministro do STF, Paulo 

Brossard, que o Brasil é um país que tem leis em abundância, mas infelizmente poucas são 

aplicadas, ou talvez algumas passam até despercebidas. Muito menos seus atos que venham 

regulamentados. E trago à baila e juntei ao processo e até procurei, não sei se lembro agora, 

mas neste processo e alguns já tenho feito, eu junto o decreto da lavra do então governador, 

saudoso governador, e falo isso com toda a tranquilidade porque até belingerei quando 

militante sindical contra a pessoa dele. Mas não contra a pessoa dele, contra os 

posicionamentos dele, mas respeito, foi um dos maiores gestores que já passaram pelo estado 

do Pará, que foi o doutor Almir José de Oliveira Gabriel. E existe um decreto, de 1997, que é o 

2.321, que pautou a legalidade do meu ato. E pautou de uma forma muito bem elaborada este 

decreto, porque eu passei quase que dois anos na SUSIPE e sou extremamente solidário a 

quem administra, como dizia até então o meu querido Fernando Yamada, quando fazia parte 

do conselho estadual, do conselho econômico do estado, dizia assim, quando saudava a mim, 

que eu era o gerente da maior rede hoteleira do norte, tinham 12 mil hóspedes. Mas com um 

problema sério, a batuta da lei de responsabilidade fiscal, a batuta da lei de execuções penais, 

ou seja, a batuta de uma série de legislações que cercam. E qualquer ato praticado por um 
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gestor no sistema penitenciário do estado do Pará ou do Brasil, ele vai parar até na corte 

internacional de justiça. E o artigo quinto diz que a dignidade do preso é prioridade nesta 

questão. E por que eu venho me defender? Não está me pautando devolver ou ser solidário, eu 

fui excluído pela própria auditoria e pelo próprio membro do Ministério Público em sua 

manifestação. Mas, para mim, põe multa de uma coisa que eu não cometi. Até porque o decreto 

é bem claro, que diz que eu posso fazer e pode, até hoje, embora tenha um pregão eletrônico 

que já foi realizado de adesão de registro de preço, eu posso hoje, o decreto não foi revogado, 

conveniar naquele município. Os municípios do Marajó, aqueles municípios, doutor Victer, que 

o senhor conhece do sul e sudeste do Pará, onde não há condições de se ter uma empresa 

capaz de licitar para poder vender alimentos, para sustentar três, quatro, cinco presos, ou dez 

presos de justiça. Então esses processos me dão assim uma acidez, e toda a vez que chega o 

telegrama, mas é uma alegria, porque o prazer é alegria de estar aqui e poder conviver com 

essa pleia de julgadores deste tribunal, que tem sido excelente. E acabei de ver o exemplo 

agora quando deram a fala ao senhor James. Foi uma fala que até adocicou o nosso ambiente 

com a questão da produção de mel. É uma das profissões perigosas que eu não teria coragem 

de me alvorar porque tem que se ter muito cuidado para lidar com abelha, porque abelha é que 

nem a natureza, se você mexer um mínimo que seja com ela, com certeza você será ferido por 

ela. Mas eu tinha umas coisas a dizer, mas entre estas, eu pediria o seguinte. O artigo 70 da 

Constituição Federal fala do princípio da economicidade. Hoje, o estado do Pará conseguiu, 

não foi o meu querido André Cunha que hoje está segurando aquele barril de nitroglicerina, 

porque pólvora você precisa do pavio. E nitroglicerina não, basta sacudir, você explode. Esse é 

o papel do sistema penal aqui no Pará e no Brasil. Mas no Pará, na minha época, eu fiz o 

levantamento para tentar, doutor Julival, pôr em funcionamento o que já estava e era em torno 

de 150 milhões de reais. Nunca vai acontecer isso porque existem outras prioridades, então 

acaba-se não fazendo o que se devia fazer. A gestão de quem está lá é terrível. Mas foi dada 

uma ferramenta, como o próprio Ministério Público sugeriu, do pregão eletrônico, adesão no 

registro de preço para se fazer alimentação dentro da lei 8.666. O decreto está em vigor, 

doutor Victer.  Mas eu queria fazer, rapidamente, uma conta aqui para demonstrar o que é 

ferir o princípio da economicidade, quando se vai ao pé da letra: “Não vamos cumprir a lei”. 

Cumprir a lei, vírgula, porque desta vez, desculpa, vírgula, por quê? Porque eu fiz um cálculo, 
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o pregão que está em vigor hoje, que alimenta alguns municípios, porque alguns não tem como 

você chegar lá, dentre outras coisas. Eu não vou ler o pregão, está aqui, eu trouxe até a cópia. 

Mas dentre outras coisas diz o seguinte: que tem que ser, que pode, a empresa pode 

efetivamente ter até ter 30% terceirizado. Este é um detalhe. Outro, tem que cumprir o que 

regulamenta a ANVISA com relação à preparação de alimentações. Este é um outro porém. 

Agora, como é que se viabiliza isto hoje? Como é que vai se fiscalizar isso hoje? Porque eu 

voltei aos idos do meu avô, que era Justiniano, meu pai Justiniano, eu Justiniano, meu filho 

Justiniano. Sou comerciante. E dentro das coisas eu fico fazendo as minhas contas, quanto se 

faz para se alimentar alguém, para poder vender e comercializar. Hoje você gasta em torno de 

R$3,50, R$2,50, até R$5,00 para fazer uma alimentação dentro daquilo que os nutricionistas 

nos impõem como alimentação diária. São três refeições previstas no pregão, como era feito 

antes, o café da manhã, o almoço e o jantar. Sabe quanto era o valor que se pagava pelas três 

refeições? R$7,00. Sabe quanto se paga hoje? Estão os senhores para investigar e para 

procurar saber. Se paga mais do que R$30,00 por refeições. Cadê o princípio da 

economicidade? Se cumpriu, está cumprido. E o dinheiro hoje que está nesta crise, nesta crise 

nacional? Como é que vai se fazer? Eu fiz um cálculo, só para os senhores e as senhoras terem 

conhecimento, de que nos 24 meses desse pregão, seriam 19 milhões, 299 mil e 600 refeições. 

Nesses 24 meses se consumiria R$385.992.000,00. Em 12 meses seriam R$192.996.000,00. E 

eu coloquei a R$20,00, que é mais. Se pegarem o contrato, vão ver. Porque hoje para se 

vender, para se ter aquele lucro de 30%, a empresa que aderiu ao pregão, ela já tem um lucro 

de 30%. E se ela terceiriza, a empresa que vai terceirizar, que no caso do interior não tem 

empresa, são os mesmos, talvez dessas associações, são esses mesmos que estão fazendo a 

comida e entregando, mas está se cumprindo a lei. É ótimo para o gestor. Eu me preocupo, já 

disse para o coronel André, que é um homem sério, um homem digno, um homem que é 

medalhado em cursos internacionais. É um homem sério. E eu digo: “André, cuidado, porque 

esta é uma casca de banana muito mais séria e você vai ser muito mais fiscalizado”. No 

convênio nós éramos fiscalizados pelo Ministério Público, pela OAB e pela sociedade. Tanto 

prova que neste caso a senhora era presidente do clube lojista. Porque geralmente a prefeitura 

estava inadimplente, não podia licitar, não podia contratar, conveniar. A câmara não podia 

conveniar, ia se buscar alguém para alimentar o preso porque você não pode deixar de atender 
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isso. Porque senão teria eu que pegar um ônibus, um carro, um avião, para levar a comida do 

preso porque o preso não podia morrer de fome. Bem, eu fiz o cálculo jogando R$20,00, que é 

mais. Eu fiz o cálculo como era antes. Dos 385 milhões, se fosse atingir esses 24 meses da 

mesma quantidade de refeições previstas no pregão, eram R$135.097.200,00. Ou seja, uma 

diferença de 250 milhões de reais, que hoje está se pagando para cumprir o princípio elencado 

pela lei 8.666, porque tinha que fazer o pregão eletrônico e que é inviável no estado do Pará. 

Eu desafio, pode procurar, no município, por exemplo, Santa Cruz do Arari, tem coisa que a 

gente faz diligência como delegado até hoje. Quem for lá, não tem nem o que comer, porque 

não tem restaurante aberto. E o restaurante é aquela bodeguinha igual da novela das nove, que 

tem o seu Chico da novela Velho Chico. Adoro novela, doutor. Aposentado, essa parte é 

sagrada. Então, senhoras e senhores, o que eu queria pedir, alertar, é que se olhe com carinho 

isso. Não entenda, doutor Victer, que seja nenhuma, pelo contrário, eu reforço e digo, eu acho 

que o papel é esse, mas tem que se olhar a situação e verificar o problema caso a caso. Eu digo 

o seguinte, expandir na hora de julgar, é o ato mais difícil neste país hoje. Porque criaram, 

hoje, o ato de julgar. É a situação mais difícil de se fazer hoje. Por quê? Porque você não é 

julgado pelo seu caráter, você não é julgado pelo seu profissionalismo, você é julgado pelo o 

que a mídia lhe impõe. E, às vezes, há julgadores que até deixam de tomar certas decisões com 

medo de tomar uma coisa que eles acham que é exato, mas olha, vão falar o quê? E realmente, 

essa preocupação é viável, porque escarnecer alguém hoje é tão fácil, é tão tranquilo, do que 

tentar provar a inocência de uma pessoa. Então, por conta disso, eu já falei demais, eu venho 

aqui a vossas excelências, com humildade, e reforço para pedir que se retire esta punição da 

multa regimental em razão de que eu cumpri o decreto. E o decreto, só para finalizar, é um 

decreto que está lá. E um alerta também, no site do estado não aparece esse decreto, não sei 

nem se consegue, eu tive que juntar o diário oficial, buscar, fiz uma busca para fazer isso. O 

decreto estadual diz o seguinte no art. 2º: “Nos demais municípios, a alimentação dos presos 

provisórios e condenados, recolhidos às delegacias, unidades policiais, correrá à conta 

própria através de recursos liberados pela Secretaria Estado da Fazenda, mediante convênio 

celebrado entre o estado do Pará, com interveniência da Superintendência do Sistema Penal e 

as entidades governamentais ou sociedade civil devidamente legalizadas. Então eu cumpri, 

cartesianamente o que diz a lei, através de um regulamento do decreto, na ausência de uma 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 713

outra solução. E durante os dois anos, só para finalizar, nós começamos o trabalho da questão 

da viabilização de um pregão eletrônico, confesso, é muito complexo. Eu acho que foi ousado e 

louvo até a atitude do então Secretário de Segurança, que foi por lá que foi feita, não foi nem 

pela SUSIPE, esta adesão ao um pregão eletrônico, se não me falha a memória, de Goiás, mas 

que o custo é bem maior. E para finalizar, a lei de execuções penais diz que você tem que botar 

o preso, tem que ajudar e tem vários parâmetros, diz lá que é a ressocialização é uma delas. E 

está no convênio a questão que o preso tem que trabalhar, há que se abrir espaço para ele, 

para trabalhar na elaboração dessa comida. Neste convênio, está se podendo hoje fazer isso? 

Há condições de fazer nas delegacias? Porque às vezes acontece isso, na delegacia mais 

longínqua é o próprio preso que cozinha, entendeu? Às vezes é a associação. É a realidade na 

prática, vai lá e é fiscalizado pelo Ministério Público, por todo mundo lá. Às vezes a própria 

sociedade, a associação passa o material, o preso elabora. Ele não está sendo ressocializado? 

Ele não está podendo fazer alguma coisa ou uma atividade laboral? É o grande problema do 

sistema penal hoje. Falar em Santa Isabel, desculpa, eu estou me alongando, pegando até o 

gancho do nosso homem do mel, o James. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: Santa Isabel 

é uma unidade produtora muito grande de farinha também, viu, doutor Luís Cunha, 

Conselheiro. Nós tentamos, dentro da colônia agrícola, fazer isso, até hoje não consegue se 

viabilizar isso por questão de recurso e apoio. Eu mudei porque eu fiz a portaria mudando o 

nome de Centro de Recuperação de Americano para Centro de Recuperação Penitenciária do 

Pará. Por quê? Porque quando chegava alguém de Americana, se James sabe disso: “há, o 

senhor vem de Americana com currículo? É preso, não dá emprego para ele”. E era o cidadão 

que morava lá no distrito de Americana. Nós mudamos para CRPP. Hoje as casas penais dão o 

nome de CRPP por isso, para evitar essa nomenclatura, que acaba sendo pejorativa, até 

porque o preso também tem direito de ser reinserido na sociedade. Senhoras e senhores, era 

essa a minha fala, eu quero agradecer, desculpe o alongar do tempo. E doutor Victer, entenda 

as minhas palavras como sugestões, como alegria de compartilhar esse momento com os 

senhores. Muito obrigado, um bom dia. E peço, ao final, que seja retirada a multa regimental 

aplicada a mim, sugerida pelo parquet. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Doutor Justiniano, por favor, me dê novamente o número do decreto. Manifestação do 
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Senhor Justiniano Alves Junior: É o 2.321 de 1997. Eu acho que, doutor André, eu cheguei a 

juntar, se não está neste, está em outras peças. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Obrigada. Logo após as devidas 

manifestações, Sua Excelência o relator proferiu seu voto propondo a suspensão do julgamento 

por duas sessões para que sejam apreciados os argumentos expendidos pelo defendente na 

tribuna, sendo de imediato deferido pela presidência. Em seguida, ordenou ao senhor secretário 

a inversão da pauta de julgamentos para que fosse relatado o processo pautado sob o nº. 25, 

quando foi então anunciado o Processo nº 2016/50601-6, que trata da Proposição de Outorga de 

Medalha Serzedelo Corrêa, “Classe A” ao Instituto Evandro Chagas, formulada pelos Exm°s 

Srs. Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Nelson Luiz Teixeira Chaves, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que proferiu voto pela 

aprovação da concessão da Medalha Serzedelo Corrêa, Classe “A”, nos termos do Artigo 5º 

parágrafo único, da Resolução 17.462/2007. Ao ser consultado, o Plenário assim se manifestou: 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, 

eu quero dizer primeiro que me honra ter assinado o texto da proposição que foi preparado 

pelo Conselheiro Cipriano. Eu tive a honra também de subscrever. O relatório da Conselheira 

Lourdes praticamente esgota tudo aquilo que se possa dizer. Eu mesmo, em sessões anteriores, 

manifestei o meu pensamento a respeito do assunto. Mas quero dizer da alegria de que esta 

casa tenha sensibilidade de homenagear um dos mais importantes institutos científicos do país, 

igualando-se aos melhores existentes para honra da saúde pública do nosso estado, da 

Amazônia e do Brasil. E neste caso específico, a comenda justíssima que se concede ao 

Instituto Evandro Chagas, eu gostaria de deixar muito clara a minha manifestação no sentido 

de homenagear ao longo dessas sete décadas de trabalhos extremamente relevantes em prol da 

saúde, não diria do estado do Pará, Amazônia, ou mesmo do país, mas da saúde pública 

internacional pelas pesquisas que lá são feitas. E é exatamente neste sentido que nós todos 

homenageamos a dedicação daqueles que fundaram e daqueles que contribuíram para esta 

riquíssima história que tem o Instituto Evandro Chagas e, sobretudo, que possa ser vista essa 

nossa manifestação como reconhecimento aos seus pesquisadores, aos seus servidores, nessa 

contribuição muitas vezes anônima que dão pelo benefício coletivo. Então a medalha, mais do 

que merecida ao Instituto Evandro Chagas, também qualifica esta casa em conceder esta 
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honraria. É uma honraria que não tem nenhum outro objetivo que não seja exatamente nós 

destacarmos, nós elogiarmos esse tipo de instituição e seu procedimento, ou seja, é dar mais 

clara intenção que a gente está aqui estimulando a competência, o talento, discernimento e 

exatamente a dedicação de tantas pessoas ao longo desses anos todos para a contribuição de 

uma saúde pública de melhor qualidade. Então eu quero aqui abraçar o Conselheiro Cipriano 

Sabino por ter tido a gentileza de me proporcionar, junto a ele, de fazer a subscrição deste 

texto. E, naturalmente, a Vossa Excelência e à Conselheira relatora, que teve o cuidado de 

colocar essas manifestações, de sorte que penso que é uma coisa positiva que tomaremos na 

sessão de hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, rapidamente, eu acho que é a primeira vez, uma situação inédita, 

que o tribunal vem reconhecer o trabalho de uma instituição, de uma entidade, são pessoas, 

não desmerecendo ninguém, obviamente. Mas aí que está a preocupação do eminente 

Conselheiro Nelson Chaves, nosso colega na proposta, é que a gente encontre uma maneira, e 

eu queria até pedir a Vossa Excelência, eu posso fazer no final da sessão, acho que todos os 

servidores, de alguma forma, os que compõem o instituto, de alguma maneira, recebam este 

reconhecimento, talvez através de um requerimento ou alguma situação. Até tive conversando 

com o Conselheiro Nelson e até com a doutora Dione de como fazer essa situação. A 

instituição vem receber a homenagem. E que, obviamente, como o Conselheiro Nelson disse, a 

Conselheira Lourdes também frisou, no sentido de que, claro, é extensivo a todos que compõe 

esta instituição. De que maneira fazermos essa homenagem extensiva a todos os que compõem 

o instituto, como o Conselheiro Nelson falou bem, às vezes até de forma gratuita, que eles 

recebam, talvez um grupo, uma comissão de cinco pessoas indicadas por eles, enfim, alguma 

situação que eu acho que Vossa Excelência, a equipe da presidência, como a doutora Dione, 

poderá compor uma situação e apresentar aos conselheiros para que a gente faça homenagem 

a instituição, obviamente, reconhecendo todos aqueles que fazem o Instituto Evandro Chagas. 

Esse orgulho é para o Pará e para o Brasil. Nós sabemos que muito pouco se gasta com 

pesquisa no Brasil e eu acho que esse passo que o Tribunal de Contas dá, inédito, ele vem 

reconhecer, aplaudir, que é o mínimo que a gente pode fazer na direção da instituição. Eu 

quero cumprimentar a Conselheira Lourdes Lima pela brilhante relatoria, que é também uma 

coisa inédita que ela está fazendo, ou seja, é a primeira relatoria de um processo que vai 
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indicar uma instituição, não é uma pessoa, diretamente, mas sim tudo o que ela faz e tudo o 

que ela representa. E para mim também, como para o Conselheiro Nelson, é uma alegria, uma 

honra, mais uma vez a gente ter a oportunidade, eu e o Conselheiro Nelson, de dividir o 

trabalho como sempre fizemos ao longo de muito tempo, com o objetivo, obviamente, de 

alguma maneira buscar melhoria na qualidade de vida das pessoas. E o reconhecimento dessa 

instituição é uma forma de parabenizar, uma vez que não tem lucro, pois o lucro da instituição 

Evandro Chagas não é outro senão buscar a melhoria da vida das pessoas através de pesquisa 

e de resoluções. Então cumprimentar, Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes e Vossa 

Excelência por estar dando o encaminhamento. Deixando simplesmente, Presidente, essa 

sugestão de encontrar uma maneira de representar a instituição, que venham os servidores ou 

os cientistas, e como fazer para que eles também se sintam prestigiados. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu vou dizer sim porque eu me somo 

as palavras do Conselheiro Nelson, do relator, da Conselheira Lourdes e da interessantíssima 

colocação feita pelo Conselheiro Cipriano, que realmente merece uma atenção específica, um 

outro momento, sobre as considerações feitas e como alcançar todos os funcionários, uma vez 

que nós não estamos homenageando uma pessoa, mas uma instituição que é construída por um 

todo e não por uma ou duas pessoas que a representam. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Concordo sim, Presidente. Cumprimento a relatora e 

especialmente os propositores. O Evandro Chagas é extremamente merecedor, que vem 

fazendo um trabalho muito bom na saúde no Brasil e isso precisa ser reconhecido. É 

interessante esse modelo que a gente vem agora adotar, que Vossa Excelência se propõe, 

porque nos possibilita estudar a história da instituição e trazer detalhes que às vezes nos ficam 

esquecidos, para possibilitar um estudo melhor. Então eu parabenizo a instituição, eu 

parabenizo vossa excelência, parabenizo a relatora, especialmente os propositores. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu acompanho o 

voto da relatora e louvo a iniciativa dos conselheiros propositores. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu também 

fiz questão de votar com a relatora. Quero louvar a iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves e 

do Conselheiro Cipriano Sabino. Concordo com os comentários. Ainda não sabemos direito a 

forma de organizar. Se vai ser em uma Sexta de Integração ou não, mas a gente vai fazer um 
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evento digno da medalha e do merecimento da instituição homenageada. Eu acho importante a 

gente fazer um evento para ter um pouco mais de conhecimento de uma instituição que está no 

estado do Pará fazendo trabalho científico de altíssimo nível para o país. Isso a gente vai 

combinar. E também agradecer as manifestações na minha direção, no sentido de termos 

conduzido, ter encontrado a forma mais adequada de se aprovar no plenário uma concessão de 

medalha. Então eu estou muito feliz, a decisão é unânime da corte. E eu quero, neste momento, 

passar a palavra ao conselheiro Nelson Chaves e em seguida ao doutor Stephenson Victer. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

só relembrando o momento que o Conselheiro Cipriano e eu discutimos o assunto no plenário, 

ou melhor dizendo, levávamos ao plenário este assunto, eu acho que conversei com a 

Conselheira, especificamente a Conselheira Milene, naquela altura do acontecimento, por isso 

que a Conselheira Rosa também, que a semelhança de algumas sextas, não são todas iguais, 

algumas têm se diferenciado porque é ao mesmo tempo, como foi a última, em que se fez uma 

sessão solene de outorga da condecoração, em seguida houve uma exposição técnica do 

condecorado. Foi assim para o Almirante, foi assim para o Brigadeiro e foi assim para o 

General Ferreira. Acho que nesse nível, talvez pudéssemos, é uma sugestão para a Escola de 

Contas, fazer pela presidência, naturalmente a parte da condecoração, ao instituto, e foi 

sugerido exatamente pela relevância do trabalho científico do Instituto Evandro Chagas, que 

ele viesse aqui, exatamente mostrar para os servidores, especialmente para nós todos, qual é o 

trabalho desenvolvido ao longo desse tempo todo, especialmente agora no momento de 

dificuldade na saúde pública com a Zica, com o Chicungunha, essas coisas todas. Que o 

instituto pudesse receber a condecoração. E em seguida faria uma explanação técnica ao 

instituto integrando uma Sexta de Integração. Desculpe pela redundância. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira Victer: 

Primeiramente quero dar o nosso bom dia a todos. E, em nome do Ministério Público de 

Contas, louvar a iniciativa dos conselheiros Nelson Chaves e Cipriano Sabino, com voto pela 

aprovação da Conselheira Lourdes Lima e com a seguinte aprovação de todo o plenário dessa 

homenagem que é justíssima, uma vez que o Instituto Evandro Chagas está ao lado de outras 

instituições também de renome nacional como Instituto Osvaldo Cruz. Ele não só atua na parte 

de pesquisa, como bem lembrou agora o Conselheiro Nelson, quando a gente, está vivendo aí 
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um problema sério na saúde pública, das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes, 

Chicungunha, Zica, Dengue, então o Brasil ainda enfrenta esse tipo de problema. E tem, no 

Instituto Evandro Chagas, o grande repositório de pesquisa na área. E muitas vezes a gente 

não valoriza aquilo que é nosso ou aquilo que é muito próximo. E o Instituto Evandro Chagas, 

quem viaja pelo Brasil sabe que é uma instituição reconhecida e até mesmo internacionalmente 

de pesquisa nessa área. Leva o nome, inclusive, do Evandro Chagas que é o filho do Carlos 

Chagas. Então, como bem lembrou o Conselheiro Odilon, essa possibilidade de termos acesso, 

nós, como Ministério Público também, estamos nos associando à própria história da 

homenagem que será prestada, não faz trazer alguns elementos que podem até, inclusive, 

enriquecer a própria homenagem. Também gostaria de louvar, como bem lembrou aqui o 

Conselheiro Cipriano e depois outros também mencionaram, a importância de se homenagear 

a instituição. Muitas vezes a homenagem recai sobre uma determinada pessoa, que, a despeito 

de todo o seu mérito, acaba encerrando em si própria aquela homenagem. Quando se 

homenageia uma instituição, essa homenagem tem a tendência de ser muito mais perene no 

tempo, porque ela não só homenageia aqueles que passaram como aqueles que também virão 

dar sua contribuição em prol do engrandecimento do Instituto Evandro Chagas e 

engrandecimento da ciência que é produzida no Brasil. Então, em tempos de valorização de 

outras circunstâncias que não tão nobres quanto a ciência, é muito louvável que esta casa, este 

tribunal, se volte para esse tipo de homenagem, pois faz justiça àqueles que realmente se 

dedicam a engrandecer o nome da ciência e o nome do nosso país. Muito obrigado. Em nome 

do Ministério Público mais uma vez quero louvar essa iniciativa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu gostaria também 

que ficasse registrado na ata essa manifestação do Ministério Público, através do Procurador 

Stephenson Victer, que se associa a esse pleito da maior importância para a nossa instituição e 

eu creio que para o Estado do Pará. Eu quero muito, Conselheiro Nelson Chaves, em um 

momento oportuno, muito provável daqui para sexta-feira, a gente possa conversar já para 

direcionar a solenidade de entrega dessa medalha. Eu quero muito ouvir Vossa Excelência e 

quem sabe com a participação da Escola de Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Queria informar ao plenário que só a 

partir de agosto nós teremos uma Sexta de Integração livre, porque já houve convite e 
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confirmação de participação para os meses de maio e junho. A matéria deliberada foi 

consubstanciada na Resolução nº 18.815, desta data. Em seguida, Sua Excelência o 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira, nos termos do art. 17, I do RITCE, transferiu a 

presidência ao Excelentíssimo Conselheiro Corregedor André Teixeira Dias, que ordenou a 

antecipação da pauta de julgamentos para que fossem relatados os processos pautados sob os 

nºs. 12 e 24 de relatoria da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Neste momento se registrou a ausência definitiva em plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Após as saudações iniciais, Sua Excelência solicitou ao 

senhor secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que anunciou o Processo nº 2013/51894-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Paulo Roberto Mergulhão, 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 2011/52213-9, que trata 

do Monitoramento das Ações da Auditoria Operacional na Função Meio Ambiente, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela ratificação do Plano de Ação 

apresentado pela Cosanpa, bem como seja fixada a periocidade de 6 (seis) meses para que o 

gestor encaminhar os relatórios parciais de acompanhamento da execução de seu plano de ação, 

nos termos do art. 7º, §2º, da Resolução 18.494/03. Ao fim e ao cabo, quanto a Sema e o 

Conselho Consultivo do Peut, ante o descumprimento do prazo para apresentação do respectivo 

“Plano de Ação”, opina pela imposição de multa prevista no art. 6º, parágrafo único, da 

Resolução 18.494/03, sem prejuízo da determinação de novo prazo, cuja duração deve ponderar 

a complexidade da atividade e a desídia inicial dos responsáveis (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

Ratificar  o Plano de Ação apresentado pela COSANPA, com determinação para que sejam 

remetidos relatórios parciais de acompanhamento a cada 6 meses. Consultado o Plenário, este 

se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 
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o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento, Sua 

Excelência Conselheiro André Teixeira Dias transferiu a Presidência à Sua Excelência 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que, em ato contínuo, considerando 

dispositivo regimental e dada a ausência do Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, convocou o 

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

Conselheiro, que declinou em favor da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

dias da Cunha. Sua Excelência, após as saudações iniciais, solicitou ao senhor secretário-geral o 

prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que 

anunciou o Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52651-5, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Raimundo Paulo dos Santos Gomes, 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 pelo conhecimento e não provimento, com a 

manutenção do Acórdão nº 49.478/2011 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a 

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

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

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

e negar-lhe provimento, manter integralmente a decisão do Acórdão 49.478/2011, prolatado em 

30.08.2011, dando-se ciência aos interessados. 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 

2013/51247-5, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Paulo Roberto 

Mergulhão, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na 

ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor 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 para conhecer do Recurso e não provimento, com a manutenção da 

decisão recorrida em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 
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recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, manter 

integralmente os termos do Acórdão nº 51.944 de 16.04.2013. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2014/51288-9, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Sahid 

Xerfan, 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 

conhecimento do recurso de reconsideração para dar-lhe provimento parcial, para manter a 

irregularidade das contas, sem importar em devolução do valor glosado, ficando a critério desse 

Egrégio Plenário decidir sobre a reconsideração das multas aplicadas, bem como do montante 

das mesmas (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

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

conhecer do recurso para no mérito, julgar as contas do senhor Sahid Xerfan irregulares sem 

devolução de valores ao erário e aplicar a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais), pela intempestividade na apresentação 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 2014/51863-7, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por 

Itamar Cardoso do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51953-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Laurival Magno Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50255-2, que trata do Recurso 

de Reconsideração, interposto por Manoel Soares da Costa, cujo Relator foi o Conselheiro 
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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 2014/51254-0, que 

trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Pedro Paulo Souza de Almeida, cujo 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento e 

manter a irregularidade, com devolução parcial do valor repassado pelo Estado e aplicação 

da multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

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

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer do presente recurso para no mérito negar-lhe o 

pretendido provimento, mantendo-se, por conseguinte, as decisões atacadas. 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 2010/50378-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Terezinha Moraes Gueiros, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em 

sessão ordinária de 09/09/2014. A matéria foi imediatamente para o relator do voto de vista, 

onde sua excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): Neste processo, na época que veio ao plenário, o Conselheiro Nelson Chaves 

arguiu suspeição. O Conselheiro Odilon Teixeira estava ainda como auditor convocado, 

mas hoje ele já é titular, membro titular da pasta. Eu estava ausente. Conselheiro Ivan 

estava presente, o Conselheiro André Dias solicitou vistas do processo ao Conselheiro 

Presidente na época que era o Conselheiro Cipriano. A doutora Rosa ainda estava no 

Ministério Público de Contas, mas hoje ela é Conselheira. E eu gostaria de deixar aqui, no 

momento da votação, cada um bem à vontade. Acredito que todos os que estão aqui hoje na 

votação estão à vontade para se sentir em condições de acompanhar ou não acompanhar, 

de votar ou não votar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 
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Teixeira Chaves: Estou impedido. As condições que eu me declarei impedido, na época, 

permanecem inalteradas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Tudo bem. Então antes de Vossa 

Excelência confirmar, a Conselheira Milene é que estava como auditora convocada e 

agora ela está convocada. Ela era relatora, tinha apenas uma proposta, agora ela pode 

votar. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Como eu fui relatora do processo, Presidente, eu não tenho nada a acrescentar em relação 

a este processo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho o voto do Conselheiro André Dias. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu quero pedir vistas do processo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Deferido o pedido de vistas do processo ao Conselheiro Odilon. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50050-2 e 2015/50207-5, que tratam dos 

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

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

Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 

22/03/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52123-9, que trata do Ato 

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

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

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos 

registros, com determinação à ADEPARÁ (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

para indeferir  os registros com recomendação à ADEPARÁ e determinar a juntada de 

cópia desta decisão à respectiva prestação de contas da ADEPARÁ, exercício financeiro de 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2003/53722-1, que trata do Ato de 
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Admissão de Pessoal concursado realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 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. 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 2014/50778-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado 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 e expedição 

de determinação 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. 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 2013/52085-9, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Curionópolis, responsável Wenderson 

Azevedo Chamon, 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 pela 

regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 

1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que 
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foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o 

seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do 

Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, concedendo em seguida a palavra à disposição dos 

presentes, que assim pronunciaram-se: Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Na verdade, eu gostaria de fazer 

uma divulgação da Escola de Contas. Na próxima semana, no dia 16 de maio, nós vamos 

realizar, atendendo uma resolução do plenário, o encontro com os conselhos de classe, um 

encontro técnico com a OAB do estado do Pará, cujo o objetivo é avaliar as repercussões 

do novo CPC no âmbito do Tribunal de Contas. Então para isso nós teremos a abertura 

com o Presidente da OAB, mostrando quais são as repercussões da entrada em vigor do 

novo CPC. E logo em seguida nós faremos duas oficinas técnicas e a gente achou por bem 

fazer a divisão dessas oficinas justamente para poder focar nos assuntos que seriam 

tratados. Então uma das oficinas terá como foco às assessorias de gabinete. E desde já 

convido as assessorias de gabinete do Ministério Público também a se inscreverem nessas 

oficinas, cujos temas que serão tratados nessa oficina serão voltados para as assessorias 

de gabinete em relação ao novo CPC. É a formação de sentença, no caso de acórdãos, 

recursos, possibilidade de análise de matéria não posta no recurso e utilização de 

precedentes. Já a oficina dois terá como objetivo atender as secretarias de um modo geral 

do tribunal. E nessa oficina o foco seria em relação à matéria do novo CPC, como a 

questão da citação, prazo, notificação, publicação de acórdãos e produção de provas, o 

que no caso se equivale as nossas diligências. Então as inscrições vão ser abertas a partir 

de amanhã, o evento é no dia 16 de maio, de nove ao meio dia e a gente gostaria, eu e a 

doutora Rosa, de convidar a todos a participarem dessa oficina técnica, que tem como 

objetivo capacitar exclusivamente os nossos servidores, sejam aqueles que atuam nos 

gabinetes, sejam aqueles que atuam nas unidades técnicas ou administrativas do tribunal. 

Então quem quiser se inscrever, fiquem à vontade e serão bem-vindos. O evento vai ocorrer 

aqui no Tribunal de Contas, a abertura geral vai ser no auditório Elmiro Nogueira e depois 

cada oficina vai acontecer em locais separados, também no tribunal, no anexo quatro, de 
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acordo com o número de inscritos que a gente tiver. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às doze horas e onze minutos (12h11min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata.  

 
 

Belém, 10 de maio de 2016. 
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