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ATA Nº 5.398 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de junho 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, 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 André Teixeira Dias, 

por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata 

da sessão ordinária do dia quatorze (14) de junho 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: Impedido na forma regimental. 

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, considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão como Conselheiro, 
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oportunidade em que declinou da posição em favor da Conselheira Milene Dias da Cunha que 

de imediato assumiu o encargo dirigindo-se a bancada correspondente. A Presidência solicitou 

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

momento em que anunciou o Processo nº 2014/50452-0, que agasalha o Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 26/04/2016. Sua Excelência apresentou voto no sentido 

de indeferir o registro com as determinações à Seduc apregoadas pelo Ministério Publico de 

Contas. Instada a se manifestar, a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Retificar a posição anterior, acompanhando desta feita o voto-vista. 

Tornado o procedimento à votação, configurou-se o seguinte quadro. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o voto-vista. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: voto para deferir os 

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

Acompanho o voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o voto-vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: pelo deferimento dos registros. Apresentados esses resultados, proclamou a 

presidência que o plenário por maioria (5x2) acatou a manifestação do conselheiro presidente 

pelo voto-vista. Neste momento, por força de disposição regimental e para que fosse-lhe 

permitido a relatoria dos seus processos pautados, passou o exercício da presidência à 

Excelentíssima senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima que, sem detença, solicitou ao 

secretário o prosseguimento da sessão, sendo anunciado o Processo nº 2007/54456-8, que cuida 

do Ato de Pensão em favor de Raimundo Freires da Silva, sendo Subprocurador Stephenson 

Oliveira Victer, na relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das 

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

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu 

voto no sentido de 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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2015/50895-6, que 
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apresenta a Denúncia formalizada por Heliete Pereira da Silva, sob a relatoria do Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo arquivamento do processo. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para arquivar os autos. 

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. Retornou a partir daí, a presidência ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira que determinou ao senhor secretário o prosseguimento da sessão, sendo, por 

conseguinte, anunciado o Processo nº 2011/50334-9, que alberga a prestação de contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 7° 

Centro Regional de Saúde – Região das Ilhas, sendo responsável Isabel Cristina Reis 

Sacramento, exercício 2010, na relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Solicitando retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2011/52704-1, que trata da prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Xinguara, sob a responsabilidade de José Davi Passos, tendo como 

Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, na relatoria do Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Aditou-se, no momento, o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes na votação deste processo. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos, opinou pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação das multas cabíveis na 

espécie. Presente em plenário, o senhor André Luiz Trindade Nunes representando a ex-

secretária de Saúde, manifestou-se considerando o direito à ampla defesa: Obrigado senhor 

Presidente. Excelentíssimo Presidente, conselheiros e conselheiras aqui presentes, digno 

representante do Ministério Público, servidores da casa e demais presentes meu bom dia a 

todos. Eu falo em nome da interessada Laura Azevedo Rosseti, Secretária de Saúde na época 

do convênio realizado com a Prefeitura de Xinguara. E uso dessa tribuna apenas para realizar 

a juntada do laudo conclusivo, o que foi expedido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, 

o qual atesta o efetivo cumprimento do convênio pela Prefeitura de Xinguara. Agradeço desde 
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já a oportunidade e um bom dia a todos. A matéria entrou no foco da discussão. Pausa. 

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

acolher o documento apresentado e solicitou a reabertura da instrução processual. 

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

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

relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/50668-1, que trata da prestação de 

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

Sociedade Comunitária de Belém, sendo responsável Rui Guilherme Sousa da Silva, sob a 

relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento dos dispositivos 

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

parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução de valor 

corrigido e atualizado, além de multas ao responsável, ao senhor Manoel Carlos Antunes, com 

sujeição de responsabilização solidária, e determinação ao responsável e à sociedade. A 

presidência tornou público que tanto o concedente quanto o convenente dos recursos, ambos 

devidamente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, devendo o responsável restituir 

ao erário estadual o valor de R$11.041,93 (onze mil, quarenta e um reais, noventa e três 

centavos, juntamente com a multa no valor de R$ 1.104,20 (mil cento e quatro reais, vinte 

centavos) 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2012/51723-6, que 

retrata a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação de Assistência e Lazer aos Idosos do Distrito de Icoaraci “Vida 

Nova”, responsável Doracy da Cunha Barral, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

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

ressalva, com recomendações à senhora Doracy da Cunha Cabral. A presidência anunciou que a 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não apresentou defesa nem 

se fez representar. Pausa. A matéria seguiu-se à discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 
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forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, 

além de determinar recomendações à responsável. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado pelo senhor 

secretário o Processo nº 2015/50364-6, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação de 

Desenvolvimento Social, sendo responsável Melquesedeque da Silva Sodré, atuando como 

Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, sob a relatoria da Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinando pela irregularidade das contas, com devolução total do valor repassado, além das 

multas cabíveis, ficando ainda o titular à época sujeito a ser solidariamente responsabilizado 

pela aplicação recursos. A presidência anunciou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificada, não apresentou defesa nem se fez representar. Pausa. A 

matéria seguiu-se à discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu 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 da relatora. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2007/53926-2, que cuida a tomada de contas instaurada na Colônia de 

Pescadores da Z-46 de Limoeiro do Ajuru, sob a responsabilidade de Raimundo de Souza 

Cavalcante, atuando como Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, e na relatoria o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que ao solicitar a retirada deste processo da 

pauta de julgamentos, justificando a notificação da personalidade jurídica, obteve o imediato de 

deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2012/50809-7, que trata da tomada 

de contas instaurada no Ypiranga Esporte Clube, responsável Júlio Aldo Neves de Sousa, 

Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve o pronto consentimento. Logo 

após, deu-se o anúncio do Processo nº 2013/52677-5, que agasalha a tomada de contas 

instaurada na Associação Brazil Combat de Mixed Martial Arts, sendo responsável Glaydson 

Tomaz da Cunha Barbosa, atuado como Procurador Felipe Rosa Cruz, e na relatoria o 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Tendo solicitada a retirada deste processo 

da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o pronto atendimento. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2013/53128-7, que agasalha a tomada de contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Pacajá, responsável Edmir José da Silva, Subprocurador Stanley 

Botti Fernandes, Relatora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. Ao 

solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência foi imediatamente 

atendida. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50749-2, que alberga a tomada de 

contas instaurada na Paróquia São Sebastião-Parauapebas, responsável Luis José Weber, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

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

contas com ressalvas, sem prejuízo da aplicação da multa-coerção prevista na Lei 

Complementar n° 81/2012 ao responsável, assim como de multa ao Sr. Justiniano Alves 

Junior pelo descumprimento da Resolução 13.989/1995 do TCE, além de determinações ao 

responsável e à Paróquia de São Sebastião – Arquidiocese Belém – Parauapebas. Presente 

em plenário, o senhor Justiniano Alves Junior apresentou defesa, conforme lhe assegura o 

direito da ampla defesa: Meu bom dia ao nobre Presidente Luís Cunha, doutor Felipe Rosa 

Cruz, representante do Ministério Público, Conselheiro Nelson, Lourdes Lima, Cipriano, 

Milene, Odilon, Rosa Egídia, Conselheiro Substituto Julival e doutor Jorge, que em nome 

do qual eu saúdo os demais funcionários da casa. Senhoras e senhores. Eu volto aqui de 

novo, e essa prática tem sido comum, além de uma alegria de estar aqui convivendo e 

aprendendo com vossas excelências, mas para fazer defesa de algumas coisas que são 

importantes serem ditas e faladas. Porque esse contato visual, essa fala, é importante. 

Porque o que está da letra morta dos processos acaba passando e nem sendo percebidas 

pelo volume que é o dia a dia de cada um de vossas excelências. E aqui eu venho 

exatamente para alertar alguns pontos. Com todo o respeito, devidamente. Em linhas 

gerais, por meio do relatório dos autos apontados pelos auditores, primeiro apontado a 

ausência de laudo conclusivo, o caso que foi sanado. Este fato foi sanado pelo próprio 

controle interno e que na omissão do funcionário responsável pela fiscalização, exatamente 
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para cumprir o papel do controle interno, logo tal fato não constitui nenhuma infração 

grave que justifique aplicação de multa ao ora defendente. Pois o próprio artigo primeiro 

da Resolução 13.989 desse honrado tribunal de contas exige a obrigatoriedade de laudo 

conclusivo, porém não aponta nesse dispositivo quem é a pessoa que assina esse laudo. 

Somente reafirma na dita resolução que a autoridade administrativa competente 

responderá solidariamente pela fiscalização, controle e acompanhamento do convênio 

celebrado. Logo se deve considerar, quando não se diz claramente quem é esta autoridade 

competente, que o responsável pelo controle interno da SUSIPE, no caso em questão, 

poderá assinar o laudo conclusivo ou suprir essas falhas, que são apontadas. Porque o 

princípio é de que a administração pública se auto venha a propelir no sentido de sanar as 

irregularidades e instaurar os procedimentos. Este orador, muito cauteloso no trato da 

coisa pública, de forma republicana, na sua gestão procurou fazer coisas que não existiam 

na própria superintendência do sistema penal. O regimento interno quem fez foi a pessoa 

que aqui está e instituiu através do decreto, que foi a Governadora na época, 2.199 de 24 

de março de 2010, com o regimento interno da SUSIPE. A SUSIPE trabalhava de forma 

empírica, sem um regimento interno. Nós produzimos o regimento interno e está aqui. Onde 

no artigo 63 diz claramente a responsabilidade do controle interno na fiscalização disso. 

Nós, como gestores dentro da complexidade da segurança pública, principalmente quem 

controla as casas penais, é uma coisa, doutor Felipe, até o Conselheiro Nelson, várias 

vezes aqui reiterou e eu lembro disso, visitas às casas penais para fiscalizar e ver a 

realidade de como funciona cada casa penal. Principalmente como ficam esses presos 

condicionados nas delegacias. Eu, na época, fui listado pelo Conselho Nacional da 

Magistratura, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e nós tiramos todas as 

custódias de preso de justiça das mãos dos policiais civis. Porque não é competência do 

policial civil fazer guarda de preso. Foi um ato nosso, da nossa gestão. Outro ato da nossa 

gestão, que é bom ressaltar e mostra aqui o princípio republicano e a boa-fé deste gestor, 

pelo qual eu sempre venho aqui requerer a retirada das multas, porque eu me sinto assim, 

eu já até falei, doutor Felipe acho que não estava no momento dessa fala, que eu me sinto 

com o trauma da síndrome da pós-gestão. Porque a síndrome do pânico é quando a pessoa 
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não consegue sair de casa. No meu caso, é de assumir qualquer cargo público. Um dia 

desses fui convidado, me ligaram 11 horas da noite se eu podia assumir um órgão público 

federal. Na mesma hora parece que veio aquele negócio me atormentando. Na mesma hora 

eu disse: “Não, infelizmente eu já me aposentei da polícia civil. Já me aposentei da vida 

pública”. Eu hoje estou na iniciativa privada, como meu pai foi comerciante, meu avô 

também, eu tenho uma lojinha ali na Ruy Barbosa de podologia. Totalmente diferente. E o 

escritório meu de advocacia. Então, além disso, senhoras e senhores, senhores 

conselheiros, nobre representante do Ministério Público, nós criamos um Procedimento 

Operacional Padrão, um POP dentro da SUSIPE. Onde, diz o seguinte: “Processo oriundo 

do Tribunal de Constas e da AGE, controle externo, etapas: receber o expediente 

encaminhado pelo senhor superintendente; observar o prazo estipulado para respostas; 

diligenciar e compartilhar dados obtidos junto as demais diretorias, gerencias e 

assessorias; elaborar minutas de respostas; monitorar o prazo e encaminhar o expediente 

de resposta de seus anexos aos seus órgãos competentes; restituir o expediente protocolado 

pelo recebedor ao gabinete do superintendente; arquivar cópia do processo no núcleo de 

controle interno”. Ou seja, todos os funcionários da SUSIPE sabem, hoje, o seu papel e sua 

responsabilidade. Então, por conta disso, cada um tem que se auto-propelir, auto se 

movimentar, no sentido de que cumpra com o seu papel. E não deixar apenas às expensas 

das coisas. Por isso que eu tenho batido aqui na co-responsabilidade. Foi criado dois 

momentos por portaria da nossa lavra. O primeiro institui o manual de procedimento 

operacional e depois, antes de eu sair, em dezembro, foi feito uma nova revisão e foi 

entregue esta nova revisão aos gestores que me sucederam. Então hoje a SUSIPE tem 

regimento interno; manual de procedimento operacional, para detalhar, esclarecer, para 

que amanhã o funcionário não dizer em um procedimento administrativo que não sabia. 

Até li sobre isso na defesa passada com relação à questão de ninguém pode escusar 

conhecer da lei. Então, eu queria aqui requerer a vossa excelência e ao nobre relator 

Cipriano Sabino, exatamente, que não apenasse esse gestor com multa. Porque hoje eu 

estou inclusive aqui a guarda Banpará esperando uma resposta, porque 80% do meu 

salário está comprometido com empréstimos. Então é mais um ônus para o meu salário. Eu 
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vivo da minha aposentadoria e hoje eu tento pagar a folha dos meus funcionários. Eu, pelo 

sangue lusitano do comércio, porque empresário é rico, comerciante não. A gente troca 

moeda para pagar os seus compromissos e correr atrás e atender telefone de cobrador. 

Então, por isso, eu clamo a vossas excelências que observem isso e olhem que não houve a 

má-fé, não houve em momento algum um descaso. Pelo contrário, nós criamos mecanismos 

para reforçar o trabalho muito bem feito por vossas excelências, e aqui eu quero apenas 

pedir que não seja apenado com a pena de multa. Muito obrigado, senhores, bom dia. A 

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

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, com as 

determinações contidas no parecer do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2015/50669-9, que cuida do Monitoramento das Ações de 

Auditoria Operacional na Secretaria de Estado de Saúde Pública, Subprocurador 

Stephenson Oliveira Victer, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo encerramento do ciclo de 

monitoramento e arquivamento dos autos. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de encerrar o ciclo de monitoramento e arquivamento com envio de cópias da 

decisão à SESPA, Divisão de Vigilância Sanitária (DVS), Coordenadoria de vigilância em 

Saúde Ambiental (VISAMB) e 6ª CCG. 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. Nos termos do disposto no artigo 247, 

§§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em 

que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias 

para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou assunto 

atinente à MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Solicito 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1016

à secretaria que distribua aos senhores conselheiros, minuta de resolução proposta pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica deste Tribunal, que diz respeito a 

alteração a ser processada na Resolução nº 17.794/2009 que instituiu o Sistema de 

Planejamento e Gestão no âmbito deste Tribunal. A justificativa apresentada pela área se 

refere a adequação das normas atinentes ao tema às atuais demandas. A matéria fica a 

disposição de Vossas Excelências para emendas que certamente aprimorarão o texto final 

podendo ser deliberada na próxima sessão ordinária, conforme prevê o §1º do art. 172 do 

Regimento Interno. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de 

todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e cinco 

minutos (10h05min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 16 de junho de 2016. 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 21 de junho de 2016. 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

 
 

V I S T O: 
 
 
        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente 


