
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1493

ATA Nº 5.421 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) do mês de setembro do ano dois 

mil e dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros André Teixeira Dias, 

Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes Souza 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 Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira, por estar em missão oficial 

representando o TCE/PA em evento fora do Estado, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de força maior, e por essa razão determinou a retirada 

de pauta dos Processos nºs 2013/53090-0, 2015/50378-1, 2016/50251-4, 2016/50275-1 e 

2016/50278-4 cuja relatoria compete a este julgador, e, por fim, do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de saúde. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte (20) de 

setembro 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 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Substituto Daniel Mello: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em Exercício): Aprovo-a. Na 

continuidade, e não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: 

Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Corregedor André Teixeira Dias, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que 

eu possa relatar o processo em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, 

sua Excelência após os cumprimentos iniciais, considerando dispositivo regimental dada a 

ausência de quórum, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha para atuar como Conselheiro no julgamento do processo a seguir e, imediatamente, 

determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 

nº 2014/51897-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Fernando Agostinho 

Cruz Dourado, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 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 (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 

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

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

da relatora. Neste momento, Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias restituiu a 

Presidência à Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que agradeceu o apoio recebido 

e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 

2005/51189-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Chaves, 

responsável Ubiratan de Almeida Barbosa, 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 

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

multas regimentais ao seu responsável, com responsabilidade solidária respectivamente dos 
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senhores Antônio Mariano de Cintra Santos Júnior e Mariléa Ferreira Sanches e, ainda, com 

sugestão da aplicação da multa regimental respectivamente e determinações ao responsável e o 

Município de Chaves (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 para julgar as contas irregulares, ficando 

solidariamente responsáveis os senhores Antônio Mariano de Cintra Junior e Ubiratan de 

Almeida Barbosa pelo débito de R$41.638,00 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e oito 

reais). Aplicar multas a Ubiratan de Almeida Barbosa no valor de R$4.510,70 (quatro mil, 

quinhentos e dez reais e setenta centavos) pelo débito apontado e R$ 847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) pela remessa intempestiva das contas e ao senhor Antônio Mariano de 

Cintra Junior a multa no valor de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela emissão de 

laudo conclusivo em desconformidade com a Lei Orgânica 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. Conforme sistema 

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2009/52035-6, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Associação dos Moradores de Marituba, responsável Manoel Machado 

Paiva, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, tendo o 

Conselheiro André Teixeira Dias arguido suspeição, razão pela qual a presidência convocou o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha compor quórum e participar da votação deste 

processo. 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 repassado, sem prejuízo das multas 

regimentais ao seu responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, Senhor Manoel Machado Paiva, 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 a todos. Queria antes agradecer ao deputado, à época, André Dias, 

que nos concedeu esse recurso para que fosse encaminhado ao projeto Família Feliz e a 
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compra do terreno para construção da nossa sede. Na época do recurso, eu estava 

hospitalizado na Colônia, próximo a comprar o local do terreno. Quando foi adquirido, na 

época, já existia uma casa de dois cômodos de madeira. E compramos o terreno. Porém foi 

orientado a questão da prestação de conta. Que devíamos apresentar o título definitivo do 

terreno. Então, buscamos o documento na prefeitura de Marituba, solicitando tanto o IPTU, 

quanto o título, porém, devido o processo, naquela época, de gestões temporárias, sendo 

revezados no município, chegou a sete mudanças de prefeito naquele período, entre processos 

de irregularidades administrativa. Fomos prejudicados com a documentação. O objetivo do 

convênio, ao qual se referia a compra do terreno, foi executado, comprado. Mas existiam três 

terrenos quando foi feita a visita técnica. Não pudemos andar e acompanhar o local. E foi 

tirada foto do terreno ao lado. E a casa, onde foi comprado, não foi fotografada. A casa estava 

lá. A associação de moradores é uma entidade ativa do município de Marituba, faz parte do 

controle social, está em todos os conselhos municipais e no estado. Fazemos um trabalho 

respeitando nosso município quanto entidade, que trabalha com outras instituições. E criam 

novas entidades, fazendo nova liderança ao município. A gestão municipal, agora a pouco, me 

coloca aqui. Não tem condições de dar título definitivo porque não está vindo regulação 

fundiária no município de Marituba, assim como em vários municípios do estado. Não está 

havendo regularização. Há poucos terrenos nessa área metropolitana. E temos possibilidade 

de ter títulos definitivos, terrenos antigos que tinham títulos definitivos, mas os novos não têm. 

Em vista da invasão dessas áreas todas, a área metropolitana, o polo foi muito grande de 

invasão. Então, o governo e a secretaria não passaram para o município as áreas. O qual 

deveria ser estruturado pelos seus gestores. O prefeito atual, Mário Filho, nós entramos com 

ação solicitando também o título definitivo e a quitação IPTU, não nos foi dado até hoje. 

Temos documentação a qual não foi nos dada. Então, entendemos que nós não fugimos da 

nossa realidade. A associação dos moradores funciona nos autos da rua Nossa Senhora de 

Fátima. Nós temos várias atividades, o apoio aos hansenianos e às entidades locais. Fazemos 

um trabalho de assessoramento ao público. Qualquer liderança política, religiosa ou pública 

conhece a nossa entidade. Então, não houve desvio de recursos nem tampouco má fé. Pelo 

contrário. Nós estamos prejudicados pela questão da gestão pública municipal, que não titula 

as áreas que devem ser tituladas nos municípios da área metropolitana, o qual estamos 
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assentados. Foi essa nossa defesa. Eu queria que essa Corte olhasse, com carinho, nossa 

situação. A entidade funciona sem prédio. Estamos, hoje, tentando adquirir um novo terreno. 

Mas, mesmo assim, não conseguimos porque não há título definitivo naquela área, a não ser no 

centro de Marituba. Que os terrenos são caríssimos. Não temos condições de comprar e 

apresentar um título definitivo a este tribunal. Então ficamos prejudicados por essa situação. 

Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Vossa 

senhoria tem algum documento para apresentar? Manifestação do Senhor Manoel Machado 

Paiva: O documento que temos, na época, foi o que está nos autos. Esses documentos pudemos 

trazer, retirar cópia na Prefeitura e trazer para anexar ao processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Houve a citação 

da associação dos moradores de Marituba. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não houve a citação. Senhor Manoel, o 

senhor pede algum prazo para juntar essa documentação da Prefeitura? Existe documentação 

a ser trazida? Manifestação do Senhor Manoel Machado Paiva: Foi que nós devíamos 

apresentar nosso IPTU e o título definitivo. Isso, nós estamos pedindo e aguardando. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O 

senhor trouxe a comprovação, pelo menos, dessa solicitação junto à Prefeitura? Manifestação 

do Senhor Manoel Machado Paiva: Sim. Eu tenho, aqui, a cópia que eu dei entrada e que não 

está nos autos. Porque só se libera o título definitivo depois que o IPTU foi liberado. Para 

poder fazer o processo. Logo após as devidas manifestações, sua excelência proferiu seu voto 

para conceder ao responsável prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação da documentação 

requerida e, sendo apresentada, solicitar a reabertura da instrução processual, devendo ainda ser 

citada a pessoa jurídica. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): O plenário pode conceder, se for o caso, 

os 30 dias? Mas a diligência não pode ser assim. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não. Eu vou, posteriormente, ver essa 

necessidade. Eu sugiro o oferecimento de prazo para que ele complemente a documentação que 

ele trouxe hoje. Acolho essa documentação. E peço a reabertura da instrução. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 
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exercício): Sim. Depois de trazida a documentação. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Eu voto para que seja, também, citada 

a associação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: De acordo. Muito bem sugerido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: De acordo. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Eu também estou de 

acordo. Acolhendo o prazo de 30 dias para que vossa senhoria junte mais documentos e traga 

para reabertura da instrução processual e os trâmites transcorram normais. Também citar a 

associação dos moradores de Marituba. 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. 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, devendo ser responsabilizados 

solidariamente o Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental Camilo Ataíde e 

Iracy de Almeida Gallo Ritzmann (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 para julgar as contas irregulares, 

ficando o responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$2.140,00 (dois 

mil, cento e quarenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$428,00 (quatrocentos e 

vinte e oito reais) pela irregularidade com débito imputado e R$847,00(oitocentos e quarenta e 

sete reais), pela remessa intempestiva das contas ensejando na instauração da tomada de contas; 

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

quarenta e sete reais), pela não emissão do laudo, determinando, ainda, a remessa de cópia da 

decisão ao MPE para as providencias de sua competência, dando-se ciência à AGE e SEDUC. 

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

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 
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191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/51204-5, que trata da 

Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Mestre Lucindo, responsável Benedito Ribeiro da Rosa, 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 irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável 

extensiva aos senhores Cláudio Cavalcanti Ribeiro e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann 

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

Senhor Benedito Ribeiro Rosa 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, senhores conselheiros. Eu fico surpreso de ser citado o meu nome e ter sido chamado 

até aqui, nesse Tribunal de Contas. O que aconteceu, na época, esse conselho, é que as 

escolas receberam essa verba. E foi executada a compra dos materiais. Só que como era 

feito a prestação de conta, não tínhamos responsabilidade de chegar até o Tribunal de 

Conta. E nem à SEDUC. Esse material era entregue à URE da cidade. Então, ela recebia 

todo material, notas fiscais, todo o processo para enviar à SEDUC e ao Ministério Público. 

E hoje estamos surpresos porque a URE da cidade não trouxe esse material para a 

SEDUC. Então, estamos surpresos porque todas as escolas, hoje, estão sendo chamadas, 

principalmente de Capanema. Soubemos que a pessoa que ficava responsável teve um 

problema de saúde e por isso não foram enviados esses documentos. Todas as escolas de 

Capanema, do município onde a URE era responsável, estão sendo chamadas. Quer dizer, 

hoje, somos chamados por esse tribunal por uma coisa que praticamos, executamos e 

entregamos na mão das UREs. Hoje, o que pedimos? Que vocês possam conceder um prazo 

para que também possamos procurar esse documento e verificar o que as UREs fizeram 

com esses documentos, que não chegaram na SEDUC e no Ministério Público. A matéria 

foi colocada em discussão. (Pausa).  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Eu gostaria de perguntar ao responsável se ele tem a 
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prestação de contas, que é objeto dessa tomada de contas. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Deve 

ter a cópia. Manifestação do Senhor Benedito Ribeiro Rosa: Olha, a partir dessa data de 

2009, eu não trabalho mais no centro da educação. Trabalhávamos como temporários e 

todos foram demitidos. Então, eu me afastei. Não tenho conhecimento. Procurei a escola. É 

perto. Mas de tal modo, não se mostrou interessado. Porque não tem acesso. Então, como 

eu dizia: eu preciso, hoje, desse prazo. Porque existe esse documento. Eu deixei tudo 

organizado na URE e na escola. Da época, foi comprado, executado, e deixado a prestação 

de conta. Tanto foi que ficou uma cópia na escola. Foram três cópias: uma ficava na URE, 

uma para SEDUC e uma para o Ministério Público. E quem era responsável de trazer esse 

documento era uma pessoa da URE e não a escola. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor Benedito, é só para 

esclarecer a seguinte situação: o convênio não foi firmado com a escola. Foi com o 

conselho escolar. Na época, o senhor era o coordenador do conselho. E a responsabilidade 

pela prestação de contas é do conselho escolar. Isso está na cláusula do convênio. Então, 

tendo em vista que ele disse que foi prestado contas e supostamente estaria na URE. Vou 

aguardar a fase de votação para eu me manifestar a respeito. Logo após as devidas 

manifestações, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para conceder prazo de (30) 

trinta dias para apresentar a prestação de contas e sendo apresentada, 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 da relatora. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50938-5, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Beneficente Integra Belém, 

responsável Carlos Américo Lima Vasconcelos, 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 2014/51359-7, que trata do 

Pedido de Rescisão formulado por Alcides Abreu Barra, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50873-6, que trata da 
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Petição Constitucional formulada por Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51742-4, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Zilda Silva Alves, 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 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 Odilon Inácio Teixeira. 

Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52515-0, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria do Socorro Batista Cunha, 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52748-3, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Josina Miranda de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza. 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 
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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 André Teixeira Dias. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2010/52151-6, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria das 

Graças Leal Soares, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 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 Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o 

Processo nº 2016/50134-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Leopoldo Almeida 

Sena, 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 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo 

nº 2015/51066-3, que trata da Representação formulada pela Prefeitura Municipal de 
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Itaituba, 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 extinção do 

feito sem resolução de mérito, com o seu consequente arquivamento (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para extinção do processo sem apreciação do seu 

mérito e o consequente arquivamento dos 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 da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

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

anunciado o Processo nº 2016/51118-4, que trata da Medida Cautelar Incidental ao Pedido 

de Rescisão formulado pelo Sr. Paulo Liberter Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, tendo o Conselheiro André Teixeira Dias arguido suspeição, razão pela 

qual a presidência convocou novamente o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para 

compor quórum e participar da votação deste processo. Cumprindo dispositivo regimental, a 

matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu 

voto para deferir liminarmente a tutela cautelar pleiteada, a fim de conceder efeito 

suspensivo ao pedido de rescisão, suspendendo os efeitos do Acórdão n. 54.832, de 16 de 

junho de 2015, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51807-8, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Mocajuba, responsável Rosiel Sabá Costa, 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 irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais, devendo ser 

responsabilizado solidariamente os senhores Ademir Nazareno Lobato Gomes e Maria do 

Socorro da Costa Coelho e determinações ao responsável e ao Município de Mocajuba (pausa). 
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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 para julgar as contas irregulares, declarado seu responsável em débito com 

o erário na importância de R$146.220,20 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e vinte reais e 

vinte centavos), aplicando-lhe as multas de R$ 5.848,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta e oito 

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

intempestiva das contas, devendo ser expedidas recomendações à SEDUC e enviadas cópias da 

decisão à SEDUC e AGE para a devida ciência. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. 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 informou 

inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à 

disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Senhora presidente, o dia 22 de setembro, é registrado como dia do 

contador, todo mundo precisa contar com a habilidade desse especialista. Então, eu queria 

que o tribunal fizesse a devida reverência a essa data, e encaminhe ao conselho de 

contabilidade estadual os cumprimentos para passagem dessa data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Só complementar a 

informação trazida pelo conselheiro André Dias e para ressaltar a importância dos 

profissionais de contabilidade no contexto socioeconômico. Eu tenho alguns dados 

importantes, atuais do conselho federal de contabilidade. No Brasil, hoje, são 322 mil 

profissionais inscritos no conselho de contabilidade. E outros 270 mil como técnicos em 

contabilidade. Temos também, senhora presidente e senhores conselheiros, mais de 315 mil 
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estudantes em bacharelado de ciências contábeis. Que faz com que esse curso represente o 

quarto curso com maior número de acadêmicos no Brasil. Ficando atrás, nessa ordem 

apenas para os cursos de administração, direito e pedagogia. Como curso realmente 

importante para o nosso contexto. Outra importância que eu trago é que todas as 

sociedades empresariais ou individuais, ou seja, todas as pessoas jurídicas, por lei, são 

obrigatórias a ter um profissional de contabilidade ou técnico de contabilidade, contador 

como responsável técnico pelas escriturações. Isso denota a importância dessa profissão 

para o estado como fisco arrecadante, para as empresas como profissional de suporte 

técnico no processo de tomada de decisões. E aproveito para parabenizar todos os 

contadores, sobretudo mais, em especial, servidores dessa Casa. Nós temos, no controle 

externo, na sua ampla maioria contadores, e temos nos outros setores administrativos, 

muitos contadores nessa Casa. E eu parabenizo a todos eles. E gostaria de fazer uma 

proposição. Assim como no caso do dia do advogado, dia do economista, que esse egrégio 

tribunal, então, proponha na direção ao que o conselheiro André Dias colocou, faça uma 

moção de congratulações. E que seja enviada aos conselhos regional e federal de 

contabilidade, para que todos os profissionais se sintam congratulados por essa Corte de 

Contas. Essas são as considerações, senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Já que o plenário está disposto a 

aprovar uma resolução pelo dia do contador, dia 09 de setembro também foi o dia do 

administrador. Então, se possível, eu também considero que o administrador é um 

profissional de extrema importância para a sociedade. Principalmente para nossa atuação, 

tendo em vista que envolve, necessariamente, gestão de recursos públicos. Então, também 

acho que é importante ter a valorização, tendo em vista que temos vários servidores aqui 

com essa formação. Gostaria, se possível, de incluir, também, nessa aprovação, a moção 

também ao CRA pela passagem do dia do administrador. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu me somo às palavras do 

conselheiro André e do substituto Daniel. E subscrevo na íntegra, as duas colocações: são 

profissionais de extrema importância para a sociedade, tanto para o contador quanto para 

o Administrador. São profissionais de extrema importância para a sociedade brasileira e 
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para a nação. Não se vislumbra a economia, que cuida desse assunto, da riqueza das 

nações. Mas quem, de fato, mensura ou não, o economista ou se é o contador para verificar 

o patrimônio. Se evoluiu ou não, se decresceu, sem o contador, não é possível. E na 

sociedade brasileira, o contador realmente vem ganhando bastante espaço. Na 

administração pública estamos convergindo para as normas internacionais de 

contabilidade. Porque precisamos fazer com que a linguagem contábil brasileira seja 

entendida fora do país. Inclusive, para atrair investimentos e melhorar nossa economia. 

Que, nesse momento, vem sofrendo com a crise que nos impregna nesse momento histórico 

do país. Então, ditas essas palavras, conselheira, eu me somo, sim, com bastante orgulho 

até. Porque também tenho informação contábil. E atuei na área. E acho, sempre que posso, 

faço minhas contas também. Aprovo sim, conselheira presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo as 

proposições presidente. E ratifico tudo o que foi referido a respeito desse importante 

profissional. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Presidente em exercício): Eu também aprovo a proposição do conselheiro 

André Dias e do substituto Daniel Mello. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 130 e 132/2016-

SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Agora vamos à votação da proposta 

da conselheira substituta Milene Cunha, sobre o dia do administrador, em 09 de setembro. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada no Ofício nº 131 e 133/2016-SEGER, desta data. Ainda com a palavra, a 

Presidência assim se pronunciou: Eu gostaria também de me manifestar e parabenizar a 

doutora Rosa Egídia, presidente do conselho consultivo, conselheira Milene, conselho 

consultivo da escola de contas, pelo evento que está acontecendo no diálogo com o terceiro 

setor. Ontem, tivemos a oportunidade de estar presente durante todo o evento. E vimos a 

importância desse evento. E eu quero aqui deixar o registro do agradecimento da 

participação do Ministério Público. Uma participação maciça do nosso procurador geral e 

da maioria dos procuradores e procuradoras do Ministério Público de Contas. Os 
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conselheiros dessa Casa, os substitutos que estavam também presentes e também os 

servidores dessa Casa. E a participação de todos. Vimos que foi uma participação efetiva, 

Conselheiro André. Eu não sei hoje. Mas eu acredito que também deu continuidade a esse 

evento de ontem. Segundo informações do nosso amigo Marcos, foi casa cheia novamente. 

E amanhã, teremos, inclusive, com o terceiro setor da parte das organizações não 

governamentais que foi tratando da lei 13.109, ontem. E nós pudemos assistir uma palestra 

muito boa proferida pela doutora Paula. E passamos a manhã em discussão. Foi muito 

proveitoso o dia de ontem. Eu acredito que já, pela sinalização do Marcos, da escola de 

contas, tendo uma continuação proveitosa. E amanhã, com certeza, encerrará com bastante 

proveito esse evento, que é de grande importância para essas organizações não 

governamentais, as OS. E nós gostaríamos de parabenizar a nossa presidente, 

representante do conselho consultivo, e a diretora da escola de contas e todos os servidores 

da escola de contas. E o Tribunal de Contas que proporciona esses momentos para a 

sociedade. É o terceiro setor, o controle social, participando diretamente. O Tribunal de 

Contas abrindo as portas para essa troca de experiência, intercâmbio entre o controle 

externo e o social. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, senhores conselheiros, a doutora 

Rosa pediu para que eu fizesse a divulgação de um curso de capacitação que terá na 

segunda-feira. Muito importante para nós. Que consideramos. Mas antes de fazer a 

divulgação, me permita apenas fazer um registro que eu acho que um fato como esse não 

pode passar batido pelo plenário. Na sexta-feira, o conselheiro Odilon recebeu uma 

medalha do TRT, que é de honra ao mérito do TRT da oitava região. E quando eu vi, pela 

intranet, que ele tinha recebido, eu fiquei muito feliz. Inclusive, dei os parabéns para ele. 

Porque eu acho que algumas medalhas são concedidas. E sempre há uma distinção. Eu vou 

aproveitar uma fala dita uma vez nesse plenário pelo conselheiro André. Algumas 

medalhas são concedidas para valorizar a pessoa. Mas outras pessoas valorizam a própria 

medalha. Eu acho que é essa a condição do conselheiro Odilon. Então, mais uma vez, 

parabéns. Que o senhor continue recebendo várias medalhas em homenagem a um 

trabalho sério comprometido que o senhor tem exercido aqui no tribunal para toda 
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sociedade paraense. Porque ficamos muito orgulhosos e felizes com isso. Então, mais uma 

vez, eu tinha dado os parabéns pessoalmente. Mas eu achei que deveria fazer esse registro 

porque é algo a ser muito louvado e parabenizado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Eu queria só um aparte da fala da Milene. Obrigado por 

ter dado a oportunidade para eu poder também deixar registrado em ata o meu orgulho de 

fazer parte dessa bancada ao lado do conselheiro Odilon. Parabéns, amigo. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu me 

associo às palavras do conselheiro André. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Eu também 

aproveito para me manifestar, associando-me às palavras do conselheiro André e da 

doutora Milene. Mas ele justamente se manifestou parabenizando. Até bem lembrado, ela 

trouxe para esse plenário, registro, conhecimento daqueles que ainda não tinham a 

informação. E é muito bom que isso representa a nossa instituição, conselheiro Odilon. 

Isso, com certeza, é uma alegria, orgulho para nossa instituição. Receber de um órgão, 

instituição como o tribunal regional do trabalho, uma comenda, com certeza, vossa 

Excelência deve ficar feliz e nós também estamos. E pedimos que seja dividido conosco 

essa comenda. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Também quero parabenizar o conselheiro Odilon, com certeza, essa medalha foi 

merecida. O tribunal regional do trabalho, certamente, levou em consideração o trabalho 

do conselheiro Odilon em prol da sociedade paraense. Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Eu gostaria de só fazer uma 

breve brincadeira. Nós, catarinenses, vamos dominar o mundo antes dos cearenses, não é 

assim? Muito bem. Conselheiro Odilon, eu só quero te parabenizar pela medalha, 

honraria. E pelo pouco que conheço, vossa excelência, sei que está em um bom lugar. Não 

acho que um tribunal não teria critérios para escolha. Mas independentemente dos 

critérios, eu sei do seu merecimento dessa honraria. E me somo aos demais dizendo que 

tenho orgulho em partilhar com vossa excelência desse tribunal. É um orgulho, um 

exemplo do senhor em relação a essa postura e o seu fazer profissional. Parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 
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Felipe Rosa Cruz: Não vou contraditar o conselheiro Daniel. Apenas me somar aos 

parabéns. Dizer a satisfação e orgulho que é ver vossa Excelência sendo reconhecido por 

uma instituição de fora como uma comenda dessa ordem. E falar que o Ministério Público 

de contas o admira e conta com o seu trabalho e leva os parabéns da instituição. Parabéns, 

conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Eu quero agradecer as palavras generosas de vossa excelência, conselheiro André, 

conselheira Rosa, Milene, Julival, Daniel, procurador geral de contas. Eu tive o prazer, 

quando advogava, atuar na justiça do trabalho. Gostava muito. É uma justiça que tem toda 

uma matriz especial. Muito se discute se deve ou não deixar de existir. A questão que se 

coloca é: quem cuidará dessas demandas no futuro se deixar de existir? Vamos passar para 

a justiça comum? Tribunais de justiça? Porque as demandas existirão. Não tenho dúvida 

que uma reforma trabalhista é necessária no país. E da mesma forma, isso vai refletir no 

judiciário especializado dessa natureza. Quero, presidente, estender os meus 

agradecimentos ao desembargador presidente do TRT, Francisco Rocha e à 

desembargadora do trabalho também, que me indicou, desembargador Alda Maria de 

Pinho Couto. Penso que honrarias como essa, na verdade, nos trazem à seguinte reflexão: 

ao sermos reconhecidos pelo trabalho que fazemos, devemos sempre ter em mente e como 

norte que esse trabalho não é apenas nosso. É a soma de circunstâncias das pessoas que 

nos cercam e das instituições que nos cercam e onde estamos inseridos. Penso que o TRT 

da oitava região me cedeu essa honraria, que muito me orgulha, levou em conta o trabalho 

que realizo no Pará e, com certeza, o trabalho que realizei até então de minha vida 

pregressa. Isso se deve a esse bom trabalho, não é, meramente a ser responsável. As 

pessoas que, ao meu lado, que trabalham comigo, também são responsáveis. Motivo, 

presidente, que, de fato, eu quero estender essa medalha à Casa. Porque acaso, o TCE, 

nosso tribunal, ao permitir que possamos realizar um bom trabalho, é responsável, sim, por 

essa conquista. E o Ministério Público de Contas de igual ordem. Que sendo autônomo, 

mas agindo e recomendando, sugerindo e atuando no Tribunal de Contas do Estado, ele 

também influencia todo o nosso trabalho com os méritos que ele possui. Então, estendo 

essa honraria às nossas instituições, ao TCE e Ministério Público de Contas, por 
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permitirem que eu possa refletir o bom trabalho que foi reconhecido. E sempre lembrando 

que trabalhos quando são reconhecidos nos chamam a atenção de que devemos continuar 

nessa direção. Não podemos, uma vez reconhecido uma honraria como essa, da ordem do 

mérito, por conta de um trabalho reconhecido, eu fico com uma responsabilidade muito 

maior. Eu preciso, na verdade, manter a mesma rotina para fazer jus, continuar fazendo 

jus, a essa medalha no presente e no futuro. Os pré-requisitos para a conquista da honraria 

devem permanecer no tempo. Dito isso, presidente, eu agradeço a todos por essa 

generosidade do TRT. Penso que, muitas vezes, é mais benesses de que é muito mais 

generosidade de quem nos concede do que, de fato, merecimento de quem recebe. E dito 

isso, estendo essa minha homenagem, deferida a todos que, diretamente, participaram 

dessa conquista direta ou indiretamente. E as instituições: Tribunal de Contas e Ministério 

Público de Contas. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Parabéns, 

doutor Odilon. Merecida honraria que vossa excelência recebeu, e agradecemos também 

em dividir conosco essa grande honraria. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Mas eu só quero fazer um registro. Dizer 

para o doutor Daniel e Felipe que Minas e Bahia vão se unir contra essa dominação que é 

feita por Santa Catarina. Essa tentativa de dominação do mundo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu diria que não se trata de 

conquistar o mundo. Eu acho que nós catarinenses, a exemplo dos cearenses, viemos para 

cá porque aqui é a terra do futuro. Então, não queremos conquistar nada. Muito pelo 

contrário, nós queremos somar esforços para a riqueza desse lugar. Obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Fazer a divulgação, então, do curso de jurisprudência, que atende o plano de educação 

corporativa do tribunal e que tem três eixos: o eixo técnico, o eixo voltado para liderança e 

o eixo genérico. Então esse ponto de jurisprudência atende o eixo de desenvolvimento 

técnico, no programa de desenvolvimento de competências técnicas dos nossos servidores. 

E foi um curso muito procurado. Ele vem buscar, preencher algumas lacunas que temos 

aqui. Mas tínhamos divulgado, inicialmente, 50 vagas. E a Géo está me comunicando 
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agora que temos 52 inscritos. Então, temos poucas vagas para serem preenchidas. E o foco 

é: gabinetes, assessorias de gabinetes, secretaria, principalmente, porque o curso tem 

como um dos objetivos melhorar a prática no uso das atribuições com vistas à 

uniformização de jurisprudência e seus enunciados em respectivas súmulas no âmbito do 

nosso tribunal. De modo que possamos fazer, proceder o levantamento de análises e 

julgamentos mais uniformes, conforme constante dos termos do artigo 26, incisos IX e X do 

regulamento de serviços dos auxiliares do nosso tribunal. E qual será o conteúdo 

programático que será trabalhado nesse curso de capacitação voltado para os servidores? 

Será trabalhado pelo técnico que vem do Tribunal de Contas da União, o conceito de 

jurisprudência técnica redacional, a estrutura lógica das fontes de jurisprudência, os 

conceitos e funções das ementas jurisprudenciais, a metodologia para elaboração das 

ementas jurisprudenciais, que é algo muito fundamental que nos ajuda a localizar os 

processos por temas e assuntos, quando queremos usar alguns precedentes dos nossos 

votos e relatórios ou nas propostas de decisão, a classificação das ementas 

jurisprudenciais e os critérios de seleção das teses que devem figurar nas ementas. Ou seja, 

o que a ementa deve conter para demonstrar essência do julgado para servir como 

paradigma para as demais decisões que vestem sobre a mesma matéria. E esse curso será 

ministrado na segunda-feira, de 08:30h às 12:30h. E, depois, continua de 14:00h às 

17:30h, na sala de treinamento, no quarto andar. Na verdade, agora, de acordo com a 

demanda pelas inscrições, mudamos, a sala não será mais na de treinamento, será no 

auditório, no tribunal. E o facilitador é o senhor Guilherme Barbosa Neto, que é técnico, 

servidor do Tribunal de Contas da União. Como eu disse, o público alvo, são os gabinetes 

de conselheiros substitutos, secretaria geral, procuradoria e Ministério Público de Contas. 

As inscrições estão no site do TCE, dentro do nosso hotsite, o siga acompanhamento, que é 

da escola de contas. E aguardamos e pedimos para as pessoas se inscreverem logo porque 

as inscrições já estão quase no limite. É isso, obrigada, presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas 

agradecer a referência que vossa excelência fez à escola. Dizer que esse trabalho estava 

todo planejado quando eu assumi a direção pelo conselheiro Nelson e doutora Milene. 
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Então, apenas estou dando continuidade, juntamente com a equipe da escola, que está de 

parabéns. Está se superando. Estamos apenas dando continuidade a uma programação já 

feita. Muito obrigada. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença 

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

cinquenta e cinco minutos (11h55min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, 

Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 22 de setembro de 2016. 

 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 
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