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ATA Nº 5.400 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de junho do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

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

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

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além 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. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia vinte e um (21) 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: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Impedido na forma regimental. 

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, em ato contínuo, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2013/51151-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Núcleo de 
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Gerenciamento de Transporte Metropolitano, 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 denegação do registro e pela imposição de multa à autoridade contratante 

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

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 deferir excepcionalmente 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 2014/50670-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo denegação do registro, sem prejuízo da aplicação de multa ao responsável, 

devendo ser instaurada inspeção extraordinária para apurar os fatos, além de determinação à 

SEDUC e à Casa Civil da Governadoria do Estado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelos contratos, 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 proposta de decisão para indeferir o registro, com 

determinação à SEDUC para cessar o pagamento e comprove a este TCE no prazo de 15 dias, 

recomendando à SEDUC que observe o prazo máximo de contratação e adote medidas de 

controle do referido prazo. Consultado o Plenário, Suas Excelências os Conselheiros Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon Inácio 

Teixeira, acompanharam a proposta de decisão da relatora. Sua Excelência a Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira em sua manifestação de voto deferiu os registros, sendo 

acompanhada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira. 

Instada a se manifestar, sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

deferiu o registro, com as recomendações à SEDUC. Em seguida, a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por maioria (4x3), acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 
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rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

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

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/51452-8, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação Orsa, 

responsável Jorge Rafael Barbosa Almeida, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

devendo retornar na sessão de 05.07.2016. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/54056-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santa 

Bárbara do Pará, responsável José Ismael Lima Rocha, cujo relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta para regularizar a citação, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51055-4, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, responsável 

Albenor Bezerra Pontes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devendo o responsável restituir ao erário estadual o valor total conveniado, sem prejuízo das 

multas sansão e coerção, além da aplicação da multa-coerção ao Sr. Antenor Fonseca de 

Oliveira Filho, em razão do não atendimento de diligência (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, devendo o responsável restituir ao erário estadual a importância de 

R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais), aplicando-lhe ainda as multas de R$1.000,00 (um mil 

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

encaminhamento das contas no prazo regimental, assim como a multa de R$847,00 (oitocentos 

e quarenta e sete reais) ao Sr. Antenor Fonseca de Oliveira, pelo não atendimento da diligência 

desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50491-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Belterra, responsável Geraldo 
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Irineu Pastana de Oliveira, relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor total conveniado, sem prejuízo da aplicação de multas e, bem como, de 

sanção de inabilitação para o cargo em comissão e função de confiança (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, devendo o responsável restituir ao erário estadual a importância de 

R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), juntamente com as multas de R$847,00 (oitocentos e 

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

não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/51177-8, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Camilo Ataíde, responsável José Luiz Morais Paiva, cuja 

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

para regularizar a notificação do responsáel, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51722-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Amigos da Escola de Músicas da Universidade Federal do Pará, 

responsável Lia Braga Vieira, 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 ressalvas, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais cabíveis, além de 

determinação à Associação dos Amigos da Escola de Músicas da Universidade Federal do Pará 

e recomendação ao BANPARÁ (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável 

pelas presentes contas, Senhora Lia Braga Vieira, 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: Cumprimento o Presidente desta Corte e as demais autoridades aqui presentes. Em 

relação ao parecer do Ministério Público de Contas, peço que seja reconsiderado o pagamento 
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de multas, ou seja, a penalidade das multas. Primeiro recorrendo ao regimento interno desta 

Casa, que não obriga o pagamento de multas em caso de aprovação das contas com ressalvas. 

Também considerando que eu sou uma servidora pública da Universidade Federal do Pará, 

aposentada, e que a Associação dos Amigos da Escola de Música, está aqui presente o diretor 

desta escola, professor Adalberto Teixeira. Quero registrar. Essa associação já se encontra 

com as atividades encerradas. O CNPJ já está desativado. Então peço que reconsidere sobre o 

pagamento de multa em vista, sobretudo, do que dispõe o regimento interno sobre aprovação 

das contas com ressalvas. É isso. 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 à Associação dos Amigos da Escola de Músicas da 

Universidade Federal do Pará e ao BANPARÁ. 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 

2009/51698-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ipixuna do 

Pará, responsável Evaldo Oliveira da Cunha, 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 glosado, sem prejuízo das multas 

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

contas, Senhor Evaldo Oliveira da Cunha, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 

da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: 

Senhor Presidente, senhoras, conselheiras, conselheiros substitutos, eminente representante do 

Ministério Público de Contas, muito bom dia. É com grande respeito e satisfação que retorno a 

este tribunal para, mais uma vez, apresentar defesa quanto aos convênios e contas de minha 

responsabilidade no município de Ipixuna do Pará, quando ali tive a oportunidade de ser 

gestor por dois mandatos. Bom, excelências, eu uso desse expediente para esclarecer que o 

processo de discussão que trata da tomada de contas do convênio SEPOF, tendo como objeto a 

pavimentação asfáltica do distrito de Novo Horizonte, foi totalmente executada pela contratada 

e seu objeto integralmente alcançado. Porém, quando da vistoria técnica apontaram-se 

pequenas falhas na execução pela contratada. Algo em torno de aproximadamente 7%. E aqui 
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eu queria abrir um parêntese, ilustres conselheiros. O município de Ipixuna do Pará apresenta 

uma área territorial gigantesca. É como se ali fossem quatro pequenas cidades. Para vocês 

terem uma ideia, o distrito de Novo Horizonte, especificamente falando, é um distrito com 

aproximadamente 8 mil habitantes. E Ipixuna hoje pelo IBGE já apresenta 52 mil habitantes e 

com uma área territorial gigantesca. A cidade está aqui na Belém-Brasília, à margem direita 

no sentido Belém-Paragominas. E o nosso município também faz fronteira com Goianésia e 

Breu Branco, lá em baixo, próximo de Tucuruí. Naquela região lá em baixo, o município 

também apresenta um outro distrito e a gente tem que se deslocar praticamente 500 km da 

cidade para assisti-lo. E lá tem em torno de 8mil habitantes também. Ainda apresenta um outro 

distrito, chamado de Canaã, que fica próximo de Paragominas, às margens do rio Capim. Com 

aproximadamente 6 mil habitantes, um eleitorado já próximo de 3 mil eleitores, tem o distrito 

de Canaã. E no caso de Novo Horizonte, especificamente falando, senhores, eu queria chamar 

a atenção para o tamanho do distrito. Ali foi um distrito projetado para ser a sede do 

município de São Domingo do Capim. Inclusive lá tem uma pedra fundamental que foi lançada 

à época, todo planejado, com as ruas bem largas, grandes avenidas. E ali seria a sede do 

município de São Domingo do Capim. Não me recordo muito bem o nome do então 

governador, mas este era o projeto. O que, infelizmente, com as mudanças acabou não 

acontecendo. Mas é que não estamos falando de uma ou duas ruas. Nós estamos falando 

praticamente de uma pequena cidade que apresenta várias ruas. Ocorre, senhores, que quando 

nós fizemos a vistoria técnica in loco, a empresa nos convidou, visitamos várias ruas. E o nosso 

entendimento de fato era que a obra estava concluída. Porém, após ser citado por este tribunal, 

de fato, nós identificamos que havia um quarteirão e meio a ser executado. Inclusive 

observamos na época que a empresa executou vários outros quarteirões e várias outras ruas 

muito além, inclusive, do que estava no projeto. O que, claro, não tira a responsabilidade de 

ter executado esse um quarteirão e meio. Mas que ao ser citado por este tribunal, senhores, eu 

procurei a empresa, infelizmente após o objeto do convênio ser totalmente pago, porque 

quando nós visitamos, de fato, nós nos convencemos de que estava totalmente pronto. Como 

eram várias ruas e a empresa nos mostrou o que fez, inclusive, várias outras ruas a mais, nós 

entendemos que estava tudo certo. Porém, depois identificamos, com a informação do tribunal, 

que faltava um quarteirão e meio. Eu procurei a empresa, alertei quanto às sanções e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1031

penalidades, e que nós entraríamos, inclusive, com recursos contra a empresa. Para a nossa 

felicidade, excelências, a empresa voltou e executou o serviço. Após esse período, nós fizemos o 

levantamento fotográfico. Relatório fotográfico do devido quarteirão, ou seja, as ruas que 

faltavam. E então juntamos aqui, eu estou trazendo para apresentar o termo de recebimento 

definitivo de obra, o projeto de pavimentação do distrito, juntamente com relatório fotográfico, 

para justamente comprovar que a obra foi executada. E que este responsável pede a devida 

atenção de vossas excelências, para com toda vênia, o prazo ter sido executado após, é que de 

fato, dado o tamanho do distrito, o número de ruas, a gente fazendo a visita, identificamos que 

de fato, naquela época, estava tudo concluído. Porém, quando a gente voltou, verificamos, de 

fato, pela citação do tribunal que faltava um quarteirão e meio. Mas a empresa foi lá e 

executou a obra após a gente recomendar e orientar. E a gente está aqui apresentado esses 

documentos que eu queria passar às mãos do ilustre relator Conselheiro André Dias, para que 

seja analisado e tomada as devidas providências. Bom, senhores, era a minha alegação, 

agradeço a todos pela atenção e respeito. E que Deus abençoe os trabalhos de vossas 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para acolher a documentação apresentada e 

solicitar 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50574-8, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Ailton Campos dos 

Santos, cujo relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do recurso de 

reconsideração e, no mérito, o desprovimento da irresignação, mantendo-se o Acórdão 42.851 

em todos os seus termos (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 proposta de decisão pelo para conhecer em caráter excepcional o 

recurso para no mérito negar-lhe provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Em 

seguida, Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, considerando seu impedimento 

no processo seguinte, transferiu a presidência à Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, que 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 Processo nº 2015/51185-9, que trata do Agravo Regimental, interposto por Evaldo 

Oliveira da Cunha, cuja relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. A 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Evaldo Oliveira da 

Cunha, 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: Senhora Presidente em exercício, 

ilustres conselheiras, conselheiros e Ministério Público de Contas. Bom, mais uma vez, 

excelência, eu retorno a esta Casa para tratar de matéria análoga no que diz respeito à 

questão da citação de alguns processos que, de forma indevida, acabaram indo para endereços 

diversos. Eu penso que esta já é a quarta, ou salvo engano, a quinta vez que estou a apresentar 

defesa de processos que tratam de problemas, infelizmente, na citação. Mais uma vez eu uso 

desse expediente de agravo para que essa Egrégia Corte viabilize a oportunidade de dar 

seguimento ao meu pedido de rescisão, que trata da tomada de contas julgada irregular pela 

ausência de prestação de contas. Não aceita como documentos novos, não apresentada em 

tempo hábil por recurso ordinário. Devido as informações da instauração da tomada de 

contas, citação 606/2012 em deferimento do pedido de prorrogação, notificação de julgamento 

e comunicação de decisão do plenário. Enviado via correios para endereço diverso do 

domicilio e residência deste responsável. Inclusive aqueles que supostamente foram enviados 

para a Prefeitura, também com endereço desconhecido, tolindo sobre maneira o princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa. Conforme documento que hora apresento e 

peço a este egrégio Tribunal de Contas como também a respeitável relatora que aceite como 

parte integrante de minha justificativa. Eu estou trazendo aqui, excelências, para comprovação 

do meu endereço, residência, uma ficha cadastral da rede CELPA que comprova que desde 

2005 eu estou ali naquela mesma residência, com a unidade de consumo de minha 
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propriedade, inclusive destaquei aqui a data que eles começam a expedir o relatório das 

minhas contas de energia, do dia 19 de agosto de 2005. E estou trazendo também cópia das 

declarações de quitação anual a partir de 2009. Isso porque foi a partir de 29 de junho de 

2009 que a lei federal número 12.007 entrou em vigor e que obriga a rede CELPA a expedir 

essas declarações de quitação anual de débito. Portanto, como antes não existia, eles não me 

expediram a de 2005, 2006, 2007. Porém, esse processo que está agora em discussão é 

justamente de 2009 para cá. Então as declarações de quitação de débito, eu tirei de 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e anexei aqui comprovantes de residência atualizado, que 

comprova que eu continuo na mesma residência. E ainda, excelências, estou trazendo aqui uma 

cópia do cartão do CNPJ da Receita Federal, que comprova qual é o endereço da Prefeitura. 

No caso, aqui, Travessa Cristóvão Colombo. E o meu endereço é a Travessa Magalhães 

Barata. E praticamente todas as citações, tanto deste processo como vários outros, inclusive 

alguns já foram objetos de discussões profundas em outros momentos. Foi para uma rua 

chamada Luis Batista Nonato, o número, salvo engano, 159. E que, portanto, não é nem o da 

minha residência, nem o da Prefeitura este endereço. Salvo engano um desses últimos ARs 

voltou, os primeiros não constam essa informação, o último o correio chega a dizer que eu 

teria mudado. Este seria o motivo. Porém, senhores, excelências, a cidade inteira sabe que eu 

nunca mudei de endereço. E então eu tomei a iniciativa de juntar declaração de empresários, 

vereadores e pessoas conhecidas na cidade. E que estou anexando para que vossas excelências 

analisem, onde eles afirmam que, de fato, não ocorreu essa questão da minha mudança. E peço 

a permissão, inclusive, para ler a declaração de apenas um, do senhor Jucival de Araújo 

Chaves, empresário e proprietário do supermercado pague menos, da instancia pague menos e 

do meio a meio. Brasileiro, casado, residente domiciliado na rua Padre José de Anchieta, 

bairro centro, município de Ipixuna do Pará há mais de 15 anos, declaro para os devidos fins 

que o senhor Evaldo Oliveira da Cunha, portador do RG 25274416 e sua esposa, Katiane 

Cunha são clientes de nossos empreendimentos e mensalmente realizam suas compras em 

nossas empresas instaladas no município de Ipixuna do Pará, seja gêneros alimentícios ou 

material de construção e que ambos residem no mesmo endereço desde o ano de 2005, na rua 

Magalhães Barata, 601, centro, Ipixuna do Pará. E nunca mudaram-se para outro endereço ou 

residência. Que é a informação que aqui expresso, pode ser confirmada por outros moradores 
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e autoridades de nossa cidade. Então, excelências, eu queria anexar esses documentos a este 

processo, muito obrigado, e que seja dada a este ex-gestor apenas, de fato, o direito que eu 

quero de poder apresentar a minha defesa. Porque, de fato, a minha prestação de contas foi 

reprovada porque naquele momento ela não foi apresentada. E o que aconteceu? Eu, 

infelizmente, excelências, acabei sendo citado em janeiro de 2015 pelo Tribunal de Justiça, já 

para bloqueio dos meus bens. Onde o oficial de justiça foi na minha residência e, de fato, me 

citou. Foi quando eu procurei esta corte para, inclusive, me apresentar e fazer a atualização de 

endereço, porque não sei por qual motivo estava ali constando endereço diverso. E, inclusive, o 

processo anterior que agora acabei de me defender foi para o meu endereço correto. Fui 

citado normalmente, tanto que aqui apresentei a minha defesa. Porém, vários outros que 

apresentam matéria análoga não foram para o meu endereço e tão pouco para o endereço da 

Prefeitura. E por esse motivo, excelências, eu estou aqui pedindo que seja considerado e que eu 

quero apenas ter o direito de que as minhas contas sejam analisadas. Porquê sei que executei, 

nada tenho a temer. Quanto a esta questão de mérito, por exemplo, eu não me preocupo porque 

sei da execução do trabalho que ali fiz na minha cidade. E, portanto, entendendo inclusive que 

esta corte ao longo deste período, desde janeiro de 2015 eu tenho participado das sessões, 

percebo esta corte extremamente sensível e com pensamento não de estar prejudicando ou 

punindo ninguém. Na verdade, fiscalizando os recursos públicos, mas também fazendo a coisa 

correta e identificando inclusiva as dificuldades e problemas que apresentam no nosso Estado 

e muitas vezes nos municípios. Portanto, excelências eu agradeço pela atenção, Presidente em 

exercício e peço a ilustre relatora que considere o nosso pleito para que nós tenhamos, se Deus 

quiser, a oportunidade de que nossas contas sejam analisadas. Muito obrigado pela 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer e dar provimento 

ao recurso para dar processamento normal ao pedido de rescisão. 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. Conforme sistema de rodízio 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Neste momento, sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a 
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direção dos trabalhos ao titular, Conselheiro Luis da Cunha Teixeira que de imediato 

determinou a continuidade da sessão, sendo anunciado o Processo nº 2013/53070-6, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Franco Pereira de Almeida Filho, cujo relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias, com pedido de vista pela Conselheira Substituta Convocada Milene Dias 

da Cunha, em sessão de 05/04/2016. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi 

imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência a Conselheira Substituta Convocada 

proferiu seu voto vista pelo deferimento do registro, com as seguintes providências: declarar 

efeitos prospectivos (ex nunc) a esta decisão, 1) vedando inserção de aulas suplementares nos 

proventos de aposentadoria dos professores estaduais, aplicando-se, na íntegra, o novo 

posicionamento ora firmado por este Tribunal para os professores que preencherem os 

requisitos para a aposentadoria após a data de sua publicação. 2) Aos professores que 

preencherem os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação desta decisão fica 

assegurada a inclusão das aulas suplementares nos proventos de aposentadoria em sua 

integralidade, ressalvado os excessos, desde que reste demonstrado que o pagamento, na 

atividade, não tenha sido eventual e temporário, com fundamento no entendimento já 

consolidado no v. Acórdão nº 16.985/89 – TCE/PA, de 09.11.1989. Nesse caso, a fim de aferir 

a habitualidade, deve a Secretaria de Estado de Educação declarar e comprovar a data em que o 

servidor passou a exercer as referidas aulas suplementares. Determinar à SEDUC que se 

abstenha de incluir, exceto em relação ao item 2 anterior, a vantagem paga a título de aulas 

suplementares na remuneração de contribuição para fins de incidência da contribuição 

previdenciária devida ao RPPS por ausência de previsão legal, salvo, expressa opção do 

servidor que tenha a intenção de aumentar a sua média no cálculo dos proventos a ser 

concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda 

Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação 

estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal, bem como o limite estabelecido no art. 

7° da Lei 8.030/2014. Que a SEDUC atenda a imposição prevista no artigo 8º, inciso I, da Lei 

8.030/2014, quanto à necessidade de redução das aulas suplementares que extrapolem os limites 

previstos no art. 7º da referida Lei em até três anos, a contar do início do ano letivo 2015, 

automática e gradativamente, com redução de, pelo menos, 1/3 (um terço) das horas semanais 

da carga horária extrapolada ao ano. Determinar ao IGEPREV, que se abstenha de incorporar 
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aos proventos de aposentadoria, dos professores que preencherem os requisitos para a aposentadoria 

após a data da publicação desta decisão, a parcela paga a título de aulas suplementares, em qualquer 

quantidade, por se tratar de vantagem pecuniária de caráter eventual e transitório. Determinar a 

SECEX que analise o cumprimento do que foi aqui disposto e do prazo previsto no inciso I, do 

artigo 8º, da Lei 8.030/2014 nas contas de gestão da SEDUC.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Bom, primeiro eu queria agradecer a confiança e o apoio 

dado pelo Conselheiro Nelson, Lourdes, Cipriano e Julival por conta do voto proferido 

anteriormente. Mas nesse momento eu acredito que o voto da Conselheira Substituta Milene vai a 

limites que o meu não foi. E que dá uma qualidade maior à decisão deste tribunal. E, peço aos 

demais colegas para poder adotar também como meu o voto da Conselheira Milene. Manifestação 

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

inicialmente eu aproveito para fazer a saudação especial à Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Amapá, Conselheira Maria Elisabete Picanço. Vossa excelência já fez as horas da casa, 

mas que ela sinta-se à vontade neste plenário e pelas irrefutáveis razões do Conselheiro André 

Dias eu também modifico o meu entendimento e acompanho o voto da Conselheira Substituta 

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

Igualmente ao Conselheiro Nelson Chaves, eu saúdo a Presidente do Tribunal de Contas do 

Amapá, doutora Elisabete. E desejo a ela, tenho certeza que ela já está sendo bem-vinda, mas que 

ela se sinta muito bem-vinda ao nosso meio. E também aproveito para, assim como o Conselheiro 

André e Conselheiro Nelson, modificar meu voto e acompanhá-los agora neste momento o voto da 

Conselheira Milene. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Querido Presidente, eu aproveito para cumprimentar vossa excelência e 

cumprimentar o eminente representante do Ministério Público, doutor Felipe e bom dia a todos os 

conselheiros, aos nossos visitantes que estão na galeria de hoje. Em especial cumprimentar a 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, doutora Maria Elisabete, seja bem-vinda. 

Como sempre disponha obviamente desta pareceria que temos aqui. Eu acho que o Estado do 

Amapá tem uma ligação muito grande com o Estado do Pará, são bem próximos e existe uma 

proximidade muito grande. A gente sabe de tudo que acontece no Amapá aqui no Pará. Como 

também vice-versa, o Estado do Amapá sabe o que acontece com uma grade proximidade no 

Estado do Pará. Então nós temos esse estreitamento, não só de parceria, de irmão, mas também 

nas nossas atividades. Cumprimentar a Presidente lá pelo brilhante trabalho em que pese todas as 
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dificuldades que temos hoje no Brasil. Mas com certeza a Presidente doutora Maria Elisabete 

ajuda obviamente a melhorar o controle externo, não só no Estado do Amapá, como no Brasil. 

Como vossa excelência, Presidente, vem fazendo junto às instituições nacionais. Este 

posicionamento é um posicionamento da doutora Milene e com o Conselheiro André, podemos 

considerar uma ação, atitude, posicionamento do Tribunal de Contas muito importante. Terá 

reflexo não só na economia, folha de pagamento e previdência. Em todas as direções. Então acho 

que uma tomada de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará é importante, que vai dar o 

norte e o direcionamento em todos os sentidos. E a doutora Milene tomou um posicionamento 

importante, uma vez que havia ali uma situação a ser esclarecida. E ela vai obter, com o 

posicionamento dela, não só do próprio relator, mas como de todos os conselheiros, assim penso 

eu. Vai ter esse posicionamento unânime nessa direção. Vai ajudar o Estado a resolver, como 

também os professores a ter segurança jurídica para os seus processos. Então quero acompanhar o 

conselheiro André, obviamente junto com a doutora Milene. Cumprimentar não só a doutora 

Milene como o conselheiro André por este posicionamento neste processo, senhor Presidente. Eu 

voto acompanhando o Conselheiro, que é também o mesmo da doutora Milene. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado 

Conselheiro Cipriano Sabino. Eu quero apenas registrar nesse processo o impedimento do 

Conselheiro Odilon Teixeira e da Conselheira Rosa Egidia. Estava presente naquela sessão o 

Conselheiro Julival Rocha.  Pergunto como se manifesta vossa excelência nesse momento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Também 

acompanho o voto vista, senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então o meu voto também acompanha o voto vistas da 

Conselheira Milene Cunha, sendo este o entendimento do plenário. A decisão é a unanimidade do 

plenário.  Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51677-1, Ato de Aposentadoria em 

favor de Terezinha de Jesus Almeida Luz, Subprocurador Stanley Botti Fernandes, Relatora 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência no momento em 

que foi-lhe concedida a palavra para proferir proposta de decisão, resolveu solicitar a suspensão do 

julgamento por duas sessões para o aprofundamento dos estudos, sendo de imediato deferido pela 
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Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51967-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Rizete da Costa Caetano, cuja relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com recomendação ao IGEPREV (pausa). A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2014/50177-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria de 

Nazaré Santos Corrêa, cujo relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, reiterando a 

recomendação para substituição na fundamentação do ato do art. da EC n. 41/03 pelo art. 3° da EC 

n° 47/2005 e dê-se ciência para a interessada (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50067-0, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Luís Fernando dos Reis Queiroz, cuja relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o 

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

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

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

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52271-9, que trata do Ato de 
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Reforma em favor de Carlos Magno da Silva Lima, cujo relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53599-1, que trata do Ato de Reforma em favor 

de Manoel da Silva Quadra, cujo relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro, cientificando-se a SECEX para 

que inclua a parcela representação por graduação no escopo do instrumento fiscalizatório 

desencadeado por força do Acórdão n. 55.636, de 14/4/2016. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2007/53440-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Georgina Freire da Silveira, cujo 

relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir , em caráter excepcional, o registro, ressalvando seus efeitos jurídicos e financeiro 

ao período de 16/4/2004 a 24/11/2013, em razão do falecimento da interessada. Consultado o 

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

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

anunciado o Processo nº 2007/53841-9, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Iacy Tourão 

Boulhosa, cujo relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o 

Processo nº 2008/51981-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Manoel Campos, cujo relator foi 

o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51040-4, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, responsável Edison Raimundo Alvarenga, cuja 

relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Tendo em vista seu impedimento no processo a 

seguir relacionado, Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira transferiu a presidência 

dos trabalhos Excelentíssimo Conselheiro Corregedor André Teixeira Dias, que, 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 Processo nº 2016/50482-6, que trata do Agravo 

Regimental, interposto por Denise Nazaré Bittencourt dos Santos, cuja relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, 

em sessão ordinária de 03/05/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, com reinclusão na sessão 

de 30.06.2016. 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 
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estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da 

referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes 

termos: De comum acordo com os senhores conselheiros eu já quero comunicar que no mês de 

julho as sessões acontecerão nas terças-feiras. Já fica aqui a Secretaria autorizada a tomar as 

providências. Durante todo o mês de julho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Senhor Presidente, serão duas sessões na terça feira, é isso? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Uma sessão só. Ano 

passado a gente fez uma sessão na quarta. E avaliamos que o dia de terça-feira até mesmo para a 

Secretaria fazer os procedimentos. A terça-feira é um dia melhor. Então durante o mês de julho as 

sessões acontecerão a cada terça-feira. Outra coisa, atendendo uma solicitação do excelentíssimo 

senhor Governador do Estado, doutor Simão Jatene, também de comum acordo com os 

conselheiros, nós decidimos cancelar a programação da sexta-feira da integração, que seria 

amanhã, mas na verdade, exatamente, já há uma outra data. Queria saber se a doutora Rosa 

Egidia está confirmando para o dia 6 de julho, é uma quarta-feira. Então a sexta da integração, 

que aconteceria amanhã, fica então transferida para a quarta. Não é mais sexta, é quarta-feira dia 

6 de julho. Senhores, o excelentíssimo senhor Governador do Estado fez um convite a todos nós 

conselheiros, extensivo ao Ministério Público de Contas, para uma reunião de trabalho amanhã no 

palácio do governo. Ele vai apresentar um trabalho que eu considero da maior importância para o 

Estado do Pará, que é o projeto “Pará 2030”. Eu achei também, da parte do senhor Governador, 

um gesto de consideração, respeito a nossa instituição e ao Ministério Público de Contas, razão 

pela qual eu quero solicitar aos conselheiros que puderem reprogramar as suas agendas para que 

a gente possa comparecer amanhã às 9h30min no palácio do governo para este grande evento que 

vai mostrar um novo rumo para o Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Vejo que neste convite, Presidente, há necessidade de 

confirmar presença. Então vossa excelência poderia, eu acredito em nome dos membros, pedir 

para o cerimonial confirmar em nosso nome a presença de todos lá. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu já quero determinar 

neste momento à Secretária do cerimonial, Dione Guimarães, que consulte neste momento, 

particularmente, cada Conselheiro para confirmar a presença de todos. E, dentro de 30 minutos, 

confirmar isso para o senhor Governador do Estado Simão Jatene. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Já pode confirmar a minha presença. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Até agora 

tem um impedimento. A Conselheira Maria de Lourdes, porque tem uma outra agenda fora de 

Belém. E provavelmente o Conselheiro Cipriano Sabino também terá uma agenda fora de Belém. 

Os outros todos de acordo? Por favor, se dirija aqui, estamos pedindo que o cerimonial do TCE 

confirme, neste momento, para o cerimonial da governadoria a presença dos nossos conselheiros, 

incluído os conselheiros substitutos. Por impedimento não vão poder comparecer os conselheiros 

Cipriano Sabino e Lourdes Lima. Eles têm agenda fora de Belém. No palácio do governo. 

Almirante Barroso, ao lado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E o doutor Felipe eu creio 

que já confirmou. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e quarenta minutos 

(13h40min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 23 de junho de 2016. 
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