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ATA Nº 5.424 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de 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 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 e nove (29) 

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 o 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 André Teixeira Dias: 

Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

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

Substituto Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em havendo expediente a ser lido, 
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Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura do documento 

expedido pelo Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará Dom Alberto Taveira Corrêa: 

Manifestação do Senhor Secretário Geral em exercício Jorge Batista Junior: Exmo. Sr. 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Com alegria recebi os votos de louvor e Congratulação concedidos por este Tribunal, pela 

realização do XVII Congresso Eucarístico Nacional. Suas palavras nos deram imensa alegria, 

pois foi uma das respostas no acreditar no que tudo que é feito por Deus e para Deus 

frutificará em graças infinitas. Em meu nome e da Arquidiocese de Belém, agradeço 

sensibilizado. Atenciosamente, Dom Alberto Taveira, Arcebispo Metropolitano de Belém. Em 

seguida, a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão como conselheiro, que declinou 

em favor do Conselheiro Substituto Daniel Mello, que de imediato assumiu o encargo tomando 

o assento correspondente. Em seguida a Presidência registrou ainda a presença nas galerias do 

Plenário da professora Anaslan Bezerra acompanhando os alunos do curso de Ciências 

Contábeis da Faculdade Estácio e, imediatamente, solicitou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2008/52618-6, que trata da Prestação de 

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

Instituto Viva Amazônia, responsável Almir Silva 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 2008/52638-0, que trata da Prestação 

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

Prefeitura Municipal de Capitão Poço, responsável Manoel Aladir Siqueira, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que preambularmente proferiu a seguintes 

manifestação: Eu quero parabenizar o Conselheiro Nelson Chaves, a presidência e a secretaria 

desta Casa, que já tomou as providências na solicitação que ele havia feito. O município de 

Capitão Poço está figurando na tela. Dá para se ter mais ou menos a dimensão. Parabéns, 

Conselheiro Nelson, pela ideia e parabéns à secretaria pela tomada de providência imediata. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não 

quero cometer uma heresia de me contrapor ao presidente. Eu apenas olhei e ele está me 

intimando a falar. Eu não estava pedindo, mas já que Vossa Excelência está me pedindo eu 
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faço com prazer. Na realidade, eu quero parabenizar Vossa Excelência, presidente, e a 

secretaria pelas prestimosas decisões de colocar em prática uma modesta sugestão nossa, com 

o apoio do plenário. Eu acho que isso enriquecerá sempre os nossos julgamentos, porque traz 

ao nosso conhecimento os dados dos municípios. Deveremos, daqui a pouco, ter a produção 

mais forte de cada um. É um município, como Vossa Excelência conhece tão bem, rico em 

águas. Aquela condição, também, das extrações minerais, grandes produtores de laranja, foi 

produtor expressivo da agricultura do nosso Estado. Quero parabenizar o Jorge, os 

companheiros da secretaria, porque, imediatamente, colocaram em prática aquilo que 

sugerimos, e dizer que, se Deus quiser, em um futuro bem próximo, na conversa que tive com 

ele e com Vossa Excelência, nós teremos essas imagens dinâmicas, mostrando algumas 

particularidades de municípios e, ao mesmo tempo, eu acho que traz para nós e para as 

pessoas que dão a honra de prestigiarem nossas sessões, alguma explicação sobre a geografia 

econômica do nosso estado. A gente vai, pela repetição dos dados que serão tratados aqui, 

memorizando, embora seja do conhecimento de todos nós as regiões geográficas do estado do 

Pará, mas a cada sessão, quando houver essa oportunidade, isso vai ficando nas nossas 

mentes. Por exemplo, o Marajó, que tantos e tanto falam, aquela divisão praticamente de duas 

regiões dentro do Marajó, das florestas e dos campos e, quem sabe, também, alguma coisa já 

filmada pelo nosso drone, que também sugerimos, aqui, para as nossas fiscalizações. Eu acho 

que vamos tornar as sessões mais agradáveis, característica de vossa excelência, que sempre 

proporciona, depois da própria pauta, que a gente possa ter intervenção e conversarmos uns 

com os outros. Eu acho que isso moderniza a nossa sessão e ela fica mais agradável. Eu 

parabenizo, portanto, Vossa Excelência, os companheiros da secretaria e me congratulo com 

os nossos companheiros do plenário, por terem aceito a sugestão, como o ilustre Procurador 

do Ministério Público de Contas, que é um parceiro também nosso, nessa pequena conquista, 

mas acho que torna, realmente, a sessão mais atrativa e agradável. Eu sei da andança de 

Vossa Excelência, Conselheira Lourdes, inclusive em Capitão Poço onde teve muita presença, 

e aquele município muito deve a ela, na atuação parlamentar, especialmente quando esteve na 

Assembleia Legislativa, e eu testemunhei isso. E também aviva nos nossos corações um pouco 

de uma gostosa saudade. Nós que tantas vezes andamos nesses rincões do estado do Pará, e 

pelas condições da vida não nos permite estar nesses locais tantas vezes quanto desejamos, e 
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então a gente olha lembranças tão gostosas, amigos. Eu também tive alguns amigos no 

município de Capitão Poço, de maneira que isso reaviva a memória da gente e dá, em alguns 

momentos, uma saudade gostosa no coração. Então, parabéns ao secretário, presidente. Que 

bom que a gente possa ter festejado com um prazo tão curto entre a proposição e as 

providências dirigentes da secretaria. Obrigado a Vossa Excelência por esta determinação, e 

eu fiquei muito feliz de poder atendê-la e falar a todos nós aqui. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, eu quero dizer o 

seguinte. Interromper, aqui, a Conselheira Lourdes Lima, mas eu vi quanto o conselheiro 

Nelson Chaves ficou feliz. Ele deu a ideia, eu achei que foi uma ideia muito boa, passei para 

secretaria. Na verdade, estamos trazendo como se fosse o projeto piloto, para que o 

conselheiro possa observar, saber se está bom, o que deve acrescentar ou tirar. É uma espécie 

de experimento que a secretaria vai aprofundar para melhorar, se Deus quiser. Trouxemos este 

modelo para ver se está bom, porque a gente está identificando o município no mapa, onde ele 

está localizado, no caso, aqui, nordeste do Pará. Nós temos identificados a população e a área. 

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

presidente, de Capitão Poço, a questão de Ourém, além das águas, ele é importante na 

construção civil, porque o seixo, por exemplo, regiões onde a possibilidade da brita é muito 

grande, mas, na nossa região, nós temos dificuldades da brita. Os seixos que vem da região de 

Capitão Poço, de Ourém, são muito utilizados nos concretos das construções do estado do 

Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

O maior produtor de seixo aqui do Pará é Ourém, e, na próxima, quando aparecer Ourém, a 

Lourdes pode até falar, que ela conhece. Porque Ourém, tem alguma coisa a ver com a história 

de ouro, mas ela vai explicar depois. Na verdade, Capitão Poço é a terra da laranja, e a 

conselheira Lourdes Lima conhece bem, porque o município de Irituia fica bem próximo de 

Capitão Poço e de Ourém. Mas aqui é a terra da laranja. Aqui, a gente já tem algumas 

informações, tem que ver o que mais seria importante ter, mas eu tenho certeza que só o que já 

foi apresentado já ajuda bastante para que o conselheiro e o Ministério Público tenham uma 

ideia. Então, doutor Jorge, eu já vi que teve a simpatia dos nossos conselheiros e do Ministério 

Público. Vossa senhoria pode aprofundar e implantar o projeto. Nesse primeiro intervalo, 

senhor ouvidor, se tiver sugestão a dar, porque, na verdade, a gente está colocando aqui se o 
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Jorge vai implantar ou não nesses moldes. Se esse projeto piloto está bom desse jeito, em 

Capitão Poço, ou se a gente acrescentaria mais alguma informação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia conselheiros Nelson, 

Lourdes Lima, André Dias, Rosa Egídia, Daniel, Julival, Milene, Edivaldo, senhoras e 

senhores. Eu prestei bem atenção nas últimas colocações feitas na sessão que foi sugerido pelo 

conselheiro Nelson, e, agora, eu concordo com as palavras dele de que a gente deveria 

observar como uma coisa para o futuro. Do jeito que está, a gente já conseguiu, acho, um bom 

caminho andado, não é, conselheiro? Mas o dinamismo das imagens, a gente tem quatro 

imagens estáticas. Naturalmente que isso tem que ser estudado com a informática, a forma 

disso acontecer sem perdermos, naturalmente, o processo apregoado e as manifestações 

ministeriais e do voto. Mas, se ela fosse dinâmica, você pincelava as imagens e, depois, quando 

viesse o parecer, com o clique aqui, uma das imagens desapareceria, mas é uma coisa para o 

futuro. Eu acho que, em um primeiro momento, conselheiro, a equipe, a Casa está de parabéns. 

Eu estava comentando com o conselheiro André informações da economia local. Nós temos, 

aqui, a população, temos a área, o IDHM, que é de 2010. Será que não temos informações 

posteriores? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Na esteira, como dizem, as imagens dinâmicas, como propomos aqui, eu já fico 

fechando os olhos e imaginando aquela belíssima orla fluvial de Santarém, onde, além da 

confluência das águas do Tapajós com o Rio Amazonas, ainda tem o espetáculo fascinante, 

muitas vezes, especialmente ao pôr do dia, quando os botos ficam navegando ali na frente da 

orla da cidade, pela manhã aqueles botos cor-de-rosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas, meus amigos, é muito importante e eu 

acho interessante, conselheiro Nelson, uma pequena ideia, iniciativa, mas como melhora, 

enriquece o nosso trabalho, nosso conhecimento. Eu fico feliz com isso, porque a gente sabe 

que a maioria dos colegas, aqui, eu posso dizer, encontram-se em um processo de 

familiarização com o estado do Pará, e esse conhecimento de realidade é muito importante. É 

muito importante a gente poder oportunizar os nossos colegas que fazem parte da nossa vida 

institucional, mas que vieram de fora do estado do Pará. Por exemplo, focamos em Capitão 

Poço, então a pergunta: quem sabe quem é o maior produtor de laranja? Poucas pessoas 

sabem, e, agora, a gente vai saber. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 
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Inácio Teixeira: Essa é uma informação muito importante, a vocação econômica. Talvez, fosse 

o caso, aqui, da gente preencher um espaçozinho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O maior produtor de laranja e uma pecuária 

forte. Agricultura e o agronegócio são fortes. Muito importante. Então, doutor Jorge, está 

autorizado a aprofundar o trabalho de forma que a gente vai evoluir para se ter essas 

informações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mais 

uma sugestão no seguinte sentido: eventualmente, nossas equipes realizam auditorias e 

inspeções por conta de determinados trabalhos. Se, por acaso, o processo que vier a 

julgamento foi objeto de uma inspeção e de uma auditoria em que há um registro fotográfico, é 

um momento para que os conselheiros formem a convicção sobre o voto a ser dado e 

colocarmos, aqui, o registro fotográfico da auditoria ou inspeção realizada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Outra boa ideia. Eu 

creio, agora, meus amigos, com a implantação do processo eletrônico, cuja previsão é que 

a gente tem até o dia 16 de dezembro, não está longe. Já fizemos a primeira compra de 

novos computadores. Todos os gabinetes vão receber uma quantidade, eu não sei ainda 

quanto, mas não será menos do que três equipamentos, talvez, até um pouco mais. Então a 

gente já vai ter, na estrutura de cada gabinete de conselheiro, e em cada setor da Casa, um 

equipamento moderno, de última geração, para facilitar o nosso trabalho. Então, a 

previsão de concluir a implantação do processo eletrônico é dia 16 de dezembro, e tudo 

isso vai ser um facilitador. O que acaba de colocar o conselheiro Odilon é muito 

importante. Geralmente, quando se trata de obra, o nosso auditor faz a fotografia da obra, 

e é importante que o conselheiro veja as fotografias fruto da auditoria do nosso técnico. 

Então, eu fico feliz, lhe digo, sinceramente, conselheiro Nelson, olhando para Vossa 

Excelência, foi uma ideia minúscula que se tornou grande, e eu vi quanto foi importante a 

concordância de todos os nossos colegas. Parabéns, Jorge, aprofunde, busque o apoio da 

TI, que eu acho que já está em um bom caminho. Aquilo que puder acrescentar de 

informações, é importante. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Presidente, mas eu ainda vou continuar o comentário, porque 

me chamou atenção, e o conselheiro André Dias conhece muito bem Capitão Poço, ele tem, 
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também, vários amigos lá, e eu conheço. Inclusive, eu estava comentando com o doutor 

Daniel que, a primeira imagem é da cidade, essa segunda é do local que eu conheci, onde é 

um hotel fazenda chamado “Hotel Fazenda Cachoeira”. Eu conheci quando era uma área 

degradada. A base desse hotel é uma rocha. Esses apartamentos foram construídos sobre 

uma rocha, mas essa parte onde tem a água era apenas uma área totalmente degradada, 

que foi retirado material para construir a ponte do Mosqueiro e do Outeiro. Quando o 

IBAMA e a SEMA detectaram essa degradação ambiental, eles impediram. Foram 

multados e foi paralisado. Eu conheci quando essa era uma área degradada. Tem, desse 

outro lado para cá, uma cachoeira muito bonita, um igarapé, que corre sobre rochas. É 

lindo! Eu ainda conheci quando não tinha nada, quando só era essa área degradada. 

Depois, chegou um caboclo do Ceará, seu conterrâneo, chamado Nedi, e ele investiu nessa 

área e deu uma limpeza, onde ficou aquela cratera, e começou a construir. Ele deu uma 

arrumada, conseguiu desviar um pouco da água, nesse espaço, fez um trabalho que, hoje, é 

um dos pontos turísticos lá do município, um lugar muito bonito, lindo, chamado “Fazenda 

Cachoeira”, e tem, realmente, a cachoeira, tobogã, pedalinho. É uma área belíssima. Tem 

outro espaço de hotel desse outro lado. É muito bonito esse espaço, que é um ponto 

turístico do município, de toda a região. Fica mais próximo à cidade de Ourém do que 

Capitão Poço, mas é um local muito aprazível. Essa outra área, é a área da cidade, 

também de lazer, é um ginásio de esporte. Mas o mais importante, que eu quero deixar 

aqui, conselheiro André Dias sabe, é que lá é um município altamente produtor. A 

agropecuária, além da agricultura familiar, na fruticultura, o município é reconhecido 

como o maior produtor de laranja do norte do Brasil. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pimenta do reino também, não é? 

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

Pimenta do reino. É a agropecuária também. Os produtores de Capitão Poço são, 

realmente, dedicados à agropecuária. E, além disso, tem a parte turística, da cachoeira, e 

tem outras partes turísticas no município, porque Ourém e Capitão Poço, devido, Vossa 

Excelência já falou, a pedra britada, o seixo, tem igarapés e rios em que você vê a beleza, a 

limpeza das águas nos municípios de Capitão Poço e Ourém, justamente em razão dessas 
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pedras de brita, de seixo, que ficam na base dos igarapés e dos rios. A Fazenda Cachoeira, 

esse espaço, como eu já falei, estava uma área totalmente degradada e a pessoa que 

adquiriu teve o cuidado de transformá-lo em um ponto turístico, conselheiro Odilon. E o 

conselheiro André Conhece essa área, eu conheço bastante, também, porque fica muito 

próximo do município de Irituia, e, realmente, vale a pena a gente conhecer. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Olha só, presidente, 

Vossa Excelência falou tanto de tema que conhece, eu quero dizer que, para a nossa 

alegria, nós temos, aqui, um especialista, um mestre em turismo, que é o conselheiro André. 

Ele foi presidente da Paratur, e sempre eu converso com ele, na realidade, recolhendo dele 

ensinamentos no que se refere à questão do turismo para o nosso estado e com o pouco 

conhecimento que a gente tem aqui, doutor Felipe. O estado do Pará tem um potencial 

turístico inimaginável, praticamente infinito. O André também domina esse tema, nem vou 

falar sobre isso porque não teria coragem, diante do conhecimento técnico que ele tem. No 

dia em que o Pará conseguir transformar, em favor do seu povo, a riqueza que a natureza 

nos deu, nós temos serra, água, campo, praia, tem tudo que é preciso para ser um dos 

grandes pontos turísticos de referência não só no país, como na América do Sul. Isso tudo, 

muitas vezes, não é explorado pelo nosso desconhecimento. O turismo interno, aqui, é 

incipiente, mas nós temos uma potencialidade de explorar o ambiente fantástico que é essa 

diversidade amazônica, e o André, um dia, espero que ele tenha a paciência para nos dar 

umas informações e uma aula sobre o que é que pode representar, em termos de melhoria 

de vida para nossa população, a exploração do potencial turístico desse estado. Obrigado, 

conselheira. Após a leitura do relatório e, 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 multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou 
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inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 

por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2009/51498-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santa Luzia do 

Pará, responsável Lourival Fernandes de Lima, 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 da aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

julgar as contas irregulares, ficando o senhor Lourival Fernandes de Lima em débito para 

com o erário estadual na importância de R$63.225,92 (sessenta e três mil, duzentos e vinte e 

cinco reais e noventa e dois centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,00 

(um mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil 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 2015/50518-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação Bom Jesus, responsável Edino 

Carmo Batista Gomes, 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 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao responsável pelas contas e, ainda multa regimental extensiva à autoridade 

titular da SEDOP (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 
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forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, 

ficando o senhor Edino Carmo Batista Gomes em débito para com o erário estadual na 

importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), aplicando-lhe 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) pela grave infração à norma legal. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2011/53069-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Aveiro, responsável Manoel Pereira de Oliveira, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas 

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

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

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

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

Manoel Pereira de Oliveira em débito para com o erário estadual na importância de 

R$165.756,34 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e 

quatro centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo 

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

das contas no prazo regimental, e, ainda, aplicar ao atual prefeito o senhor Olinaldo Barbosa 

da Silva a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não 

atendimento à diligência deste Tribunal e deixar de aplicar multa regimental ao senhor 

Ranilson Araújo do Prado. 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 2014/51499-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Zoé de 
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Jesus Saavedra, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

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

conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do recurso, para reduzir o valor glosado 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento 

parcial reformando o Acórdão nº 53.326 para reduzir o valor a ser devolvido para 

R$5.985,73 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) e 

consequentemente a redução da multa pelo dano para R$618,33 (seiscentos e dezoito reais e 

trinta e três centavos) e manter o valor da multa aplicada com base no art.243, II, “b” do 

RITCE/PA. 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 2014/51731-7, que 

trata do Recurso de Reconsideração interposto por Eurico Paes Cândido Júnior, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

recursal e manter inalterado o Acórdão nº 53.624/2014 (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento, manter integralmente os termos do Acórdão nº 53.624 de 12.08.2014. 

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 2016/50428-0, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado pelo Espólio de Antônio Lorenzoni, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 
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do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pelo conhecimento e procedência do pedido de rescisão, para que 

sejam as contas regulares, sem prejuízo da manutenção regimental originalmente cominada 

ao senhor José Carlos Caetano, posto que não alcançada pelo pedido ora manejado (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 pedido de rescisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o Acórdão 

nº 53.240, de 29.04.2014, julgar as contas do espólio de Antônio Lorenzoni Regulares, 

mantendo-se incólume a multa ao senhor José Carlos Caetano, posto que não alcançada 

pelo pedido ora manejado. 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 2008/50338-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Martins 

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 pelo não conhecimento 

do recurso de reconsideração, face a patente intempestividade, negando-se provimento ao 

mesmo com a manutenção da decisão recorrida (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 e negar provimento ao 

presente Recurso de Reconsideração, no sentido de que seja mantido na íntegra o Acórdão 

nº 45.589 de 29.11.2007. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que 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 
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Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou o item da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu vou até pedir ao nosso 

ouvidor para se manifestar, explicar o que é. Peço à secretaria que distribua a proposta de 

ato regimental oriunda da nossa ouvidoria. Vamos agora, então, ouvir o nosso ouvidor da 

Casa, Doutor Odilon. Dentro dessa linha do trabalho do TCE-Cidadão, o doutor Odilon fez 

um trabalho extraordinário, e, hoje, ele está apenas fazendo mais uma complementação. 

Nós temos uma ouvidoria implantada que funciona e a nossa é considerada uma das 

melhores do Brasil. É mais um canal de comunicação com a sociedade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, presidente. Senhoras 

e senhores conselheiros, a proposta distribuída nessa sessão objetiva atualizar o 

regulamento da ouvidoria, que é o ato 68, de 2014, visando permitir que a unidade, no caso 

a ouvidoria, continua a desenvolver suas atividades dentro das melhores práticas 

existentes. A revisão do regulamento consta do plano de ação da ouvidoria para o biênio 

2015, 2016, e está alinhado ao plano estratégico dessa Corte de Contas. Dentre as 

mudanças presentes na proposta, destaco a criação de novas classes de demandas, como a 

orientação técnica e a comunicação de irregularidade, que visam aperfeiçoar o modo de 

formulação por parte do demandante, ou seja, do cidadão, e o processamento, pela 

ouvidoria, dessas demandas recebidas. No caso da demanda recebida como solicitação de 

orientação técnica, o objetivo, aqui, é indicar aos judiscionados a jurisprudência desse 

tribunal sobre a matéria demandada. A orientação técnica não terá cunho normativo, 

consistindo em simples sugestão ao demandante, não se constituindo, em hipótese alguma, 

em pré-julgamento de tese, nem abrangerá o instituto da consulta já previsto na lei 

orgânica e no regimento interno do tribunal. Em se tratando da comunicação de 

irregularidade, o objetivo, além de possibilitar ao cidadão um canal menos complexo para 

o exercício do controle social, é normatizar o fluxo do procedimento para a apresentação 

de demandas que versem sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade. Hoje, essas 

demandas já são recebidas pela ouvidoria, conforme o ato 68, de 2014, sob a forma de 

reclamação. Também esclareço que a comunicação de irregularidade não se sobrepõe ao 

instituto da denúncia, também previsto na lei orgânica e no nosso regimento interno. 
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Senhoras e senhores conselheiros, ressalto que estes novos conceitos de demandas 

apresentadas na proposta já são utilizados pelo Tribunal de Contas da União, assim como 

por outros órgãos de controle. Destaco, ainda, que, cientes da importância das unidades de 

serviços auxiliares, parceiras da ouvidoria desde sempre, sem as quais não seria possível 

manter a qualidade e agilidade no atendimento aos cidadãos, com o intuito de atender aos 

requisitos operacionais dessas unidades, estamos, também, promovendo o aperfeiçoamento 

do fluxo de tramitação das demandas. Ele foi redesenhado, passando os prazos de 

atendimento a serem contados em dias úteis, saliento, ainda, que a proposta, ora 

apresentada, após sua aprovação, só produzirá efeitos a partir de primeiro de janeiro de 

2017, pois serão necessárias intervenções no programa ouvidoria online, responsável pelo 

gerenciamento eletrônico das demandas, garantindo, assim, o tempo necessário para que 

uma nova versão do sistema seja disponibilizada pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação. Desta forma, objetivando assegurar que a ouvidoria do TCE Pará cumpra a 

sua finalidade, preste serviço de qualidade ao cidadão e contribua para a construção de 

um tribunal voltado para a sociedade paraense, solicito a Vossas Excelências a apreciação 

e aprovação da presente proposta. Ao mesmo tempo, me coloco, bem como a equipe da 

ouvidoria, à disposição de todos para os esclarecimentos que se fizerem necessários, e 

solicito à presidência que as sugestões eventualmente apresentadas sejam encaminhadas 

para o meu gabinete, a fim de que possamos analisá-las e incorporá-las à proposta. 

Finalizo, agradecendo, mais uma vez, o apoio que tenho recebido dos senhores 

conselheiros, bem como da minha equipe e dos servidores das demais unidades deste 

tribunal, que contribuíram para a elaboração desta proposta. Estou satisfeito, senhor 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Bem, eu pergunto se algum conselheiro deseja se manifestar sobre isso, senão, 

fica para a sessão próxima. Mas, desde já, conselheiro Odilon, quero parabenizar Vossa 

Excelência. Eu já falei do orgulho que tenho de poder, na minha gestão, ter tido esse 

privilégio de contar com a competência e dedicação de Vossa Excelência e equipe para 

implantar a ouvidoria. E procurou buscar o que existe de melhor no Brasil, e foi 

adequando, passo a passo. Hoje, nós temos uma ouvidoria toda regulamentada dentro das 
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normas do que deve ser, e a cada momento só melhora. Então, parabéns a Vossa 

Excelência, e espero que, nessa próxima sessão, a gente tome essa decisão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Dentro do tema, 

ainda, eu acho que é importante mencionar. Eu queria, também, antecipadamente, 

cumprimentar o conselheiro Odilon e a equipe de trabalho dele pela tenacidade 

demonstrada na ouvidoria, e, a cada momento, o sentido do aperfeiçoamento, de maneira 

que eu já passei uma vista rápida naquilo que me foi entregue, encaminhei até para a 

doutora Mônica, que me assessora com muita satisfação, muita honra para mim, mas eu 

quero parabenizar Vossa Excelência por essa perseguição permanente da perfeição. É 

lógico que cada um de nós luta, mas não consegue chegar lá, mas eu vejo a obstinação de 

Vossa Excelência a cada dia, cada momento querer melhorar essa ouvidoria, que ela é 

papel fundamental para o nosso tribunal. Hoje, não se pode, em uma situação moderna em 

que vivemos, no mundo moderno, um órgão da importância do nosso não estar dotado de 

uma ouvidoria atuante, aberta a receber todas as manifestações da sociedade que, 

exatamente, é o nosso grande desejo. Então, parabenizo Vossa Excelência. Tenho certeza 

que, praticamente, nada, nenhum de nós terá a acrescentar ou fazer qualquer reparo ao 

trabalho permanentemente de ótima qualidade que Vossa Excelência apresenta nesta Casa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E 

eu quero fazer um registro importante: amanhã, estará aniversariando a nossa amiga, 

conselheira, vice-presidente, Lourdes Lima. Essa pessoa maravilhosa, queridíssima, de 

grande coração. E como amanhã não tem sessão, vai ter na quinta, quero pedir as bênçãos 

de Deus para a nossa amiga Lourdes Lima, que ela continue sendo essa pessoa 

maravilhosa, sempre com saúde e disposição para continuar no nosso meio. Deus lhe 

abençoe e lhe proteja. Receba aqui esse abraço. Amanhã, pessoalmente, eu vou lhe 

cumprimentar. Eu tenho certeza que esse é o desejo que está no coração de cada um, 

conselheira Lourdes Lima. Eu vou encerrar a parte formal da sessão, agradecer a presença 

dos nossos conselheiros, do procurador do Ministério Público, dos nossos estudantes 

universitários que vieram da Universidade Estácio de Belém. É uma honra muito grande 

recebê-los. Dizer que o tribunal está de portas abertas. Quando vocês desejarem retornar, 
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a secretaria dará todas as informações que vocês necessitarem. Acho que o que aconteceu 

hoje foi maravilhoso, muito importante esse nosso relacionamento e o que desejamos ter 

com a sociedade paraense. 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 onze minutos (11h11min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, 

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

presente ata. 

 
 

Belém, 04 de outubro de 2016. 
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