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ATA Nº 5.425 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, 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 quatro (04) de 

outubro 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: 

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

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

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

Daniel Mello: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em seguida, a Presidência, considerando dispositivo regimental, 

convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na 
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sessão como conselheiro, que declinou em favor do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes 

de Souza, que de imediato assumiu o encargo. A Presidência registrou a presença em Plenário 

do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Iran Lima e do Prefeito eleito de Cachoeira do 

Arari Jaime da Silva Barbosa. Na continuidade, e não havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 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 determinou 

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

2011/52919-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria e 

Estado e Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 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 

dos registros, com exceção dos contratos dos servidores Moacir Jorge Gomes e Lueide Helena 

Cardoso e determinações à SEDUC, com remessa dos autos ao MPE (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com exceção dos contratos dos 

servidores Moacir Jorge Gomes e Lueide Helena Cardoso, que devem ser indeferidos, posto 

que foram prorrogados de forma indevida. Encaminhe-se à SEDUC a recomendação do 

Ministério Público de Contas acerca da adoção de critérios objetivos nas contratações de 

temporários. 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. Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o 

apoio recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o 

Processo nº 2010/50627-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, 

responsável Jaime da Silva Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que 

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

sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 
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anunciado o Processo nº 2012/51803-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Paróquia São João Batista, 

Responsável Gilmar Fornasier, cujo o Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

que antes de se pronunciar sobre o processo apresentou a seguinte manifestação: Senhor 

presidente, bom dia. Bom dia, conselheira Lourdes, conselheiro André, conselheiro Odilon, 

conselheira Rosa, conselheiro substituto que nos honra, integrando a bancada, conselheiro 

Edvaldo, substitutos, Julival, Milene, Daniel, doutor procurador, Ministério Público de Contas. 

Quero fazer uma saudação ao nosso prezado amigo, deputado Iran Lima, da nossa assembleia 

legislativa. Em sua companhia, o prefeito Jaime Barbosa, eleito de Cachoeira do Arari, 

município por onde, durante muito tempo, na condição de técnico, andei pela área do Marajó. 

Está, senhor presidente, também na companhia do prefeito e do deputado, o professor José 

Odir, nosso companheiro, também, antigo na vida política, foi candidato a vereador no 

momento em que eu me candidatei pela primeira vez, e o professor José Odir também é o 

conhecido Zezé do Boxe, a quem faço a saudação, posto que é um particular amigo meu –, e 

dizer que ele tem um programa – senhor presidente, senhores conselheiros, isso é 

importantíssimo – que se chama “O Nocaute na Violência”, exatamente proporcionando a 

prática do esporte, notadamente na área do boxe, tirando os meninos da violência por meio da 

prática esportiva, especialmente os meninos mais necessitados, do ponto de vista econômico. 

Ele tem um slogan no esporte, no treino, formando os atletas do boxe, que diz assim: 

“formando cidadãos e fabricando campeões”. Alguns campeões foram fabricados sob as 

ordens dele no Nocaute na Violência, que, aliás, tem um evento grande, se não me engano, no 

dia 10 de dezembro. 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, devendo ser responsabilizado solidariamente o gestor concedente Francisco Mota 

Bernardes, e aplicação das multas regimentais, com recomendações à SUSIPE e sugestão de 

remessa do Acórdão ao INSS, SEFA e SEFIN para adotar as providências cabíveis quanto à 

falha no recolhimento de tributos constatada nestes autos, proferindo ainda a seguinte 

manifestação complementar: Senhor presidente, o relatório do ilustre conselheiro Nelson 

mostra bem a complexidade que era esse processo. A própria unidade técnica, em um primeiro 
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momento, opinou pela irregularidade, depois pela regularidade, e, com a reabertura da 

instrução processual, ela findou por endossar a irregularidade com devolução. Eu gostaria 

apenas de pontuar aquilo que, na visão do Ministério Público, é de mais grave que surge dos 

autos: inicialmente, há uma pequena irregularidade formal que não compromete a rigidez da 

prestação de contas, que é a assinatura do aditivo de prorrogação de validade após o prazo de 

validade do convênio, mas como foi apenas 1 dia, entende-se que isso não causou grande 

prejuízo. Mas o que se segue, na ótica do Ministério Público, é deveras grave. O repasse 

mensal efetuado pelo Governo do Estado para custear a alimentação dos presos, estava em um 

valor superior ao quantitativo de presos informados. Nos autos, o Ministério Público se 

preocupou em fazer um quadro demonstrando isso de forma bem clara, que a transferência foi 

maior do que o necessário para atender o número de presos indicados. Outra gravidade, é a 

ausência de conta específica. A paróquia utilizou-se de uma conta que já fora aberta para um 

convênio anterior, então, quando se mistura verbas de convênios distintos, o nexo de 

causalidade fica absolutamente comprometido, porque não há como se aferir o que foi pago 

com verba de que. Não se sabe se os pagamentos foram efetuados com as verbas desse 

convênio ou do convênio anterior. Seguindo, também se identificou um desvio de finalidade no 

uso das verbas, porque o convênio era para custear a alimentação dos presos, mas bens de 

higiene pessoal e de limpeza foram adquiridos com as verbas do convênio. Outro ponto que 

toca, também, falar em plenário, é acerca da justificativa da solidariedade perquirida pelo 

parquet, uma vez que a fiscalização da SUSIPE se mostrou absolutamente superficial, porque 

todos esses dados que foram relatados aqui, pelo Ministério Público de Contas, ressurgem, 

facilmente, dos autos. Em nenhum momento a SUSIPE atentou para essa gravidade, e incube 

registrar, também, que a fiscalização se ateve apenas ao período inicial de vigência do 

convênio. Posteriormente, não houve mais fiscalização do órgão concedente. Então, com fulcro 

em todos esses argumentos e fatos que surgem dos autos, é que o Ministério Público reitera o 

parecer pela irregularidade, inclusive com solidariedade para o agente fiscalizador (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 Gilmar Fornasier em débito para com o erário 
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estadual na importância de R$9.308,32 (nove mil, trezentos e oito reais e trinta e dois centavos), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo débito 

apontado, e recomendações à SUSIPE, além de enviar posterior do acórdão para o INSS, SEFA 

e SEFIN para que adotem as providências quanto à falha no recolhimento de tributos constatada 

nos autos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2005/52491-2, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, responsável Francisco 

de Souza Soares, 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 pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado 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). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Nelson, Vossa Excelência votou para criar esse município junto comigo. 

Cipriano também, lembra? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Com certeza. E não houve – até agora, que eu saiba – arrependimento nem de 

Vossa Excelência nem meu, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves: E desejamos sucesso ao município. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Foi muito importante. 

Esse município estava muito isolado. Foi desmembrado de Capitão Poço e uma parte de Viseu, 

não foi, conselheira Lourdes Lima? E lá tem a reserva indígena Tembé, e foi uma área de 

conflito com posseiros durante muito tempo. E o Bararú, nosso colega, atuava por ali, fazendo, 

também, o trabalho dele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Grande Antenor Bararú. Você lembra dele? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Era uma área isolada, tinha muita 

exploração de madeira, clandestina, inclusive. Por sinal, o governador Simão Jatene fez uma 

belíssima estrada de asfalto até lá, não é, conselheira Lourdes Lima? Que, na verdade, era 
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apenas uma estrada de chão feita por uma madeireira, Rosa Madeireira, antigamente, não é 

esse o nome? Era um ramal. É isso aí, Nordeste do Pará, nossa região. Acho que é um dos 

pouquíssimos municípios que tem reserva indígena, não é, conselheira Lourdes? É lá, 

Paragominas, eu acho que mais ali no Alto Rio Guamá. Só para ilustrar, um pouquinho, esse 

município. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo 

Fernandes de Souza: Bom dia presidente, conselheiros, conselheiros substitutos, todos 

presentes. Nelson, queria parabenizar pela iniciativa, por essa ideia de colocar a visão da real 

situação do município, que a gente consegue visualizar, através do mapa, a localização. 

Acredito que isso é muito importante para a nossa proposição de voto. A título de sugestão, 

gostaria só de acrescentar, acho que seria importante, porque o planejamento do estado, aqui 

no Pará, é por região de integração. O poder executivo, o orçamento, o planejamento, é 

separado por 12 regiões de integração, por vários municípios que possuem identidades em 

comum, econômica, demográfica, geográfica. Por exemplo, Nova Esperança do Piriá, não 

lembro, de cabeça, qual a região de integração, mas ele compõe um leque de municípios que 

tem identidades em comum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que é a região dos Caetés. Tenho quase certeza. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: 

Que compõe, também, Augusto Corrêa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Capanema, Irituia, Ourém, Santa Luzia. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Que, 

de alguma forma, tem uma identidade em comum. Isso facilita, lá na parte do poder executivo. 

Toda essa área próxima ao rio Caeté. A minha sugestão seria que fosse acrescida a região de 

integração. Uma forma da gente também identificar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito interessante. Doutor Jorge, observe isso. 

Está sendo maravilhosa essa nossa conversa para enriquecer o que estamos fazendo. Continua 

sendo um projeto piloto. O Jorge, nessa sessão, alcançou esse município. O nosso desejo é, 

logo após o Círio, a gente fazer para todos. Eu acho que é uma boa observação. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: 

Esse mapa é pela divisão do IBGE, que é por meso e microrregiões, mas o estado do Pará teve 

opção e fez uma lei dessa divisão das regiões de integração. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Agora uma informação para a 

conselheira Lourdes Lima: aquele rio é o Rio Guamá, não é, conselheira? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sai daqui e vai bater lá. 

Passa em São Miguel, Irituia e chega lá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: O próprio site da FAPESPA tem muita 

informação de estatísticas municipais também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só dizendo para o Edvaldo que quando nós fizemos 

a proposição, aqui, e é extremamente pertinente o que ele sugere, mas naquele trabalho que 

houve uma resolução do encontro com as prefeituras, é até interessante incluir o Peixoto nisso, 

já havia o mapa do Pará exatamente determinado pelas regiões, e eu sei que a secretaria, 

Edvaldo, está trabalhando, por exemplo, para citar, como foi da vez passada, a principal 

produção do município, o que é que ele realmente produz, qual é a importância econômica dele 

e, também, como falamos e o conselheiro Odilon ratifica, isso está sendo providenciado. Ele já 

me passou, também, conselheiro, assim como tem a fotografia, o tribunal, sendo aprovada a 

proposta, vai ter um acervo de imagens dinâmicas de cada município, e isso aí eu espero que 

em seis meses ou um ano, que a gente tenha o estado do Pará todo com as imagens 

importantes, ao mesmo tempo que surjam as informações da parte econômica. Falando na 

questão de Augusto Corrêa como Bragança, mas, especialmente, Augusto Corrêa, isso a gente 

vai informando, que faz parte do nosso estado. Uma boa parte da lagosta, que é um prato 

muito servido no Nordeste, especialmente no Ceará, do nosso ilustre procurador, vai de 

Augusto Corrêa para lá através de caminhões frigoríficos. É muito gostosa a lagosta de lá. O 

presidente, lá atrás, quando estava na campanha para se eleger, andava fornecendo as 

lagostas. Depois, eu acho que as lagostas sumiram lá de Augusto Corrêa, nunca mais veio 

lagosta para ninguém, mas ainda tenho a esperança, estou cobrando, porque a gente não se 

esquece. Mas eu quero, presidente, sobretudo, festejar a proposta do Edvaldo, porque acho que 

essas pequenas inovações, esses aprimoramentos que a gente tenta fazer, se tornarão cada vez 

melhores na medida em que todos participem com as suas sugestões no aperfeiçoamento que é 

necessário, de maneira que eu agradeço a perspicácia dele, a sugestão, e intimando a todos 

que possam, com suas ideias, enriquecer as propostas eventualmente feitas aqui. Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Excelência, depois 

desse momento, eu posso dizer que é de consolidação, conhecimento, de a gente ajustar um 

trabalho que vai nos trazer só conhecimento. Por exemplo, a memória, aqui, por isso que eu 

perguntei à conselheira Lourdes Lima: “É o rio Guamá?” E ela disse: “É o rio Guamá”. 

Nesta reserva indígena dos Tembé, naquele momento em que a gente era deputado, teve um 

conflito, e uma daquelas comissões que atuou, eu estava no meio. Eu, Edmilson Rodrigues, 

deputado federal, atual candidato a prefeito de Belém, e outros, a gente foi lá, passamos três 

dias na aldeia dos Tembé, no Alto Rio Guamá, e, depois, em uma reunião com esse posseiro, 

para intermediar o conflito. A gente foi representando a Assembleia Legislativa. E a gente, 

conselheiro Nelson, sabe que neste rio tem poucos peixes, mas é uma área de agricultura forte, 

pecuária. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Cerâmica. Não digo esse aí, mas São Miguel do Guamá, sim. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E, por incrível que pareça, a matéria 

prima vem de Irituia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Argila de lá, tudo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pouca gente sabe disso, conselheiro Odilon. A terra da 

conselheira Lourdes Lima, Irituia, que faz limite com São Miguel, produz a matéria prima: 

argila. Alguns chamam de barro. Quem produz a telha e o tijolo é São Miguel, com a matéria 

prima de Irituia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Telha tradicional, muito utilizada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E não paga royalty para Irituia. A indústria 

cerâmica de São Miguel emprega 5 mil pessoas. Isso é um prejuízo para Irituia. Interessante 

esse debate levantado pelo conselheiro Nelson Chaves. 42 indústrias de cerâmica. Eu acho que 

até mais de 5 mil empregados. E não tem matéria prima, vem de Irituia, olha só. Logo após as 

devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, 

ficando solidariamente responsáveis os senhores Francisco de Souza Soares, Fernando 

Agostinho Cruz Dourado e Vera Nazaré Paes da Rocha pelo débito na importância de 

R$36.000,00 (trinta e seis mil reais); e aplicar a cada um dos gestores multa no valor de 

R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) pela devolução apontada, e, ainda, ao senhor Francisco de 

Sousa Soares multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração 
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da tomada de contas; aos gestores Fernando Agostinho Cruz Dourado e Vera Nazaré Paes da 

Rocha a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela não emissão do 

laudo conclusivo, considerando a responsabilidade conjunta pelo acompanhamento, controle e 

fiscalização da execução do objeto conveniado. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Senhor presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, eu voto pela 

irregularidade sem a responsabilização solidária, só imputando o débito e multas ao senhor 

Francisco de Souza Soares, sem a solidariedade do senhor Fernando da Cruz Dourado e da 

senhora Vera Paes da Rocha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: A senhora concorda com as multas? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com as multas, sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas tem multa, 

também, às pessoas que a senhora não concorda com a responsabilidade solidária. É isso, 

conselheiro Nelson? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: A gente viu que a senhora Vera mandou um laudo. Essa multa, eu também 

quero isentá-la. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Sigo o voto 

da companheira Lourdes Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Eu acompanho o relator Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Voto com a divergência, presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Com o relator, 

presidente.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Me tire uma dúvida conselheiro relator Nelson Chaves: a conselheira Lourdes Lima 

disse que uma das pessoas que Vossa Excelência responsabilizou solidariamente, emitiu laudo. 

Então eu não entendi direito essa parte. Senhora Vera, é isso? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não é o que está nos autos. Na realidade, 

nós estamos solidarizando todos com o débito. É um arbítrio, eu vou ler o laudo: “Após visita 

técnica, foi verificado que os recursos foram aplicados devidamente nas ações da saúde básica 

no município. Senhora Vera”. Com todo o respeito, entendemos que é extremamente 

superficial, mas é o laudo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: No relatório e no voto do conselheiro relator, houve uma omissão, não é, 
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conselheiro? Como é que pode emitir um laudo dessa natureza? O laudo não é meramente 

para a forma, não. Ele deve ser minudente, com etapas, fases, de fato, o que é que aconteceu. 

Esse laudo, com todo respeito, não tem credibilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu apenas li o laudo para ver que, realmente, não 

acresceu nada que pudesse modificar o entendimento tanto da secretaria, do douto Ministério 

Público, da nossa assessoria e eu próprio, porque o laudo, como eu disse, é extremamente 

superficial, não diz nada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Obrigado por permitir, senhor presidente. 

Apenas para contribuir, também, trazer a conhecimento do plenário, Ministério Público, 

procuradores, resolveu – para tentar, naquilo que for possível, uniformizar ou orientar a 

atuação de seus membros, obviamente, sem nenhum caráter vinculativo para os membros e, 

muito menos, para o tribunal, mas como efeito orientador, aprovar uma série de enunciados 

ministeriais, e o enunciado ministerial aprovado pelo colégio à unanimidade de número 2, eu 

queria pedir permissão para ler, aqui, que vem bem a calhar com a discussão: “O Ministério 

Público de Contas opinará pelo descumprimento das obrigações consubstanciadas na 

resolução 13.989, que trata da fiscalização dos convênios, quando deparar com um laudo de 

execução que não preencha os requisitos formais de validade – ou seja, extremamente seja 

extemporâneo –, ou não disserte sobre as metas conveniais, deixando de minudenciar as 

provas encontradas acerca do alcance da finalidade social da verba pública empregada, 

considerando-se inaproveitáveis modelos genéricos, subsumíveis a qualquer hipótese fática”. 

É, justamente, o caso dos autos. Apenas para contribuir com a discussão, senhor presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Queria só questionar se houve a citação das pessoas responsabilizadas solidariamente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheira, estão todas citadas regularmente. Nenhum deles alega, em seu favor, o fato de 

não ter sido citado ou citado de forma extemporânea. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De igual modo, todas notificadas para a sessão de 

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

Eu vou fazer da seguinte maneira, o meu voto vai seguir uma linha de coerência. Esse assunto 
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já foi suscitado aqui, em outros momentos, principalmente levantado pelo eminente conselheiro 

Odilon Teixeira, mas voltado às entidades sobre a questão da responsabilidade solidária da 

pessoa jurídica. Ainda não tinha visto um caso de prefeitura, não lembro, nos julgados do 

eminente conselheiro Odilon Teixeira. Como a gente tratava. O convênio é com uma prefeitura, 

não tinha visto um caso assim. E eu já tenho discutido isso bastante com a minha assessoria, 

sobre a responsabilidade solidária, mas eu não cheguei a uma conclusão. Diante disso, eu vou 

manter a coerência como eu tenho votado. Pode ser que eu mude de ideia amanhã, mas eu não 

estou convencido dessa responsabilidade solidária. Então, eu vou acompanhar a divergência 

apenas na responsabilidade solidária. É isso, não é, conselheira Lourdes Lima? No restante, 

concorda com tudo. As contas estão irregulares, é unanimidade, todo mundo concorda. Todo 

mundo concorda com a aplicação das multas? Como? Não, ela não tirou a multa. Eu preciso 

entender em relação às multas. Com as multas, eu concordo. A senhora retira a multa de 

alguém, conselheira Lourdes Lima? Conselheira Rosa Egídia, conselheiro André Dias, que 

seguiram o voto da divergência, é o seguinte: unanimidade pela irregularidade das contas, 

pela aplicação das multas e apenas a divergência na responsabilidade solidária. É isso? Para 

que a gente possa proclamar o resultado. E tem uma dúvida, a conselheira Lourdes Lima, em 

relação à multa para a senhora Vera, mas ela está dizendo que mantém. Essa última é para 

retirar? Então, no caso da última multa, apenas um voto divergente, mas perde. Vale, nesse 

caso da multa, a decisão do conselheiro relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, é mais fácil Vossa Excelência, talvez, levar em 

vistas e trazer o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mas tem divergência de três conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas essa unanimidade que Vossa Excelência falou 

não ficou clara, para mim, em alguns aspectos. Porque é o seguinte: concorda com todas as 

multas. Tem multa em função do débito para alguém que o senhor tirou a solidariedade, por 

exemplo, entendeu? Então, eu cumprimento Vossa Excelência, conselheiro Nelson, um voto, na 

minha opinião, deste relator, ao meu sentir, extremamente fundamentado e concordo na 

íntegra. Ele aborda aspectos e fundamenta para chegar nessa conclusão que aqui está. Então, 

qualquer mexida necessitaria uma fundamentação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas eu entendi que a multa não é pela emissão 
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do laudo. Então caberia multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Veja bem, conselheiro. Eu fico, às vezes, eu vou ser bem sincero com vocês, um 

pouco constrangido aqui. Porque eu retiro a solidariedade e fica só nesse negócio. Por que 

retirou? Tem que ser bem esclarecido isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu nem iria falar para não 

influenciar no voto. Eu já dei o meu voto e respeito, claro, a divergência é constante e deve 

existir no plenário. Primeiro, ao doutor procurador, ilustre conselheiro, e agradeço muito 

sobre o voto manifestado, dividido integralmente com a assessoria que disponho, que me ajuda 

a caminhar perseguindo, sempre, a legalidade e o caminho da justiça. Agradeço as Vossas 

Excelências. Neste caso específico, ele faz uma proposta, haja vista a divergência que está 

havendo na finalização da redação do voto. Vossa Excelência peça a vista ou qualquer outro 

conselheiro, para que essas coisas possam ser bem elucidadas com o tempo para que não se 

cometa nenhuma injustiça e cada um tenha o direito de entender da sua forma. Quero apenas, 

também, alertar que é um assunto para debatermos, ainda. Vossa Excelência mesmo, há pouco, 

disse que, a respeito da responsabilização solidária, não havia chegado a um entendimento que 

lhe desse a segurança para a opinião. Eu fico pensando alguma coisa que temos observado ao 

longo do tempo, em situações semelhantes a esta: o tribunal tem um regimento, uma lei 

orgânica, um arcabouço legal a obedecer. No caso da SESPA, especificamente, mas é uma 

figura que pode se repetir a outras tantas secretarias, o titular da secretaria que, por 

determinação legal, é o secretário, responsável pelos seus atos, mas, por meio de uma 

descentralização técnica administrativa, se entende que, eventualmente, o secretário não pode 

estar presente em todos esses municípios e regionais, entretanto, ele é o responsável, também, 

pela equipe que escolhe, porque, se não, a norma do tribunal vai ser ultrapassada. O 

secretário de segurança, de educação, vem: “Eu tenho a minha regional lá não sei onde, eu 

não posso ser responsabilizado porque ele que aplica o recurso”. Nós estaríamos colocando o 

tribunal em uma situação muito difícil para tomar conta de qualquer gestão pública. Quando 

se assume um cargo público, ele leva, também, além das benesses, os problemas a serem 

administrados. Então, cabe ao administrador, se o seu assessor não corresponde, não está 

dentro daquilo que é o preceito administrativo, substituir as medidas internas da secretaria 

para cobrar responsabilidade, porque, se não, vai haver uma pulverização de 
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responsabilidades aqui e a gente não vai mais cobrar multa. “Não sou eu, é fulano lá”. Mas 

não foi você quem nomeou? “Foi, mas eu não tenho responsabilidade por ele”. Vamos chegar 

a um descalabro administrativo. Acho que é importante, não agora, eu acho que o tribunal 

sente, porque a partir da declaração, mesmo, de Vossa Excelência, que é o presidente da Casa, 

que, nessas situações, fica em dúvida. Às vezes, sabe, pelas manifestações de defesas aqui na 

tribuna, que, muitas vezes, o titular tem essa dificuldade de entender o que está se passando, 

por exemplo, lá em Cachoeira do Piriá, como é o caso em Nova Esperança do Piriá, lá em 

Viseu, quase no Maranhão. Mas não se pode afastar que o responsável é ele, 

fundamentalmente. Ele delega, mas não pode deixar de ser responsável. Então é uma coisa que 

eu admito que há polêmica, divergência, mas precisamos encontrar uma saída para isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Odilon, deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo eu entendi, mas Vossa Excelência não 

deve ficar constrangido, porque é uma divergência sua como dos outros e, depois, a secretaria, 

na hora de fazer o acórdão, leva em conta esse voto divergente, então, a conselheira Lourdes 

tem que apresentar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Tranquilo, presidente, mas a fundamentação da divergência tem que ser realizada. A 

gente, às vezes, lembra, eu não discordo, respeito todas as opiniões e tenho certeza que todos 

tem a fundamentação adequada e apropriada para isso, mas a gente precisa fazer isso constar 

nos autos, para que não haja dúvida, futuramente, no recurso, para que o efeito transcendente 

de nossas decisões fora do tribunal sejam, de fato, efetivos, e para que nós não sejamos 

criticados, eventualmente, em outras esferas, como foi uma crítica feita pelo STF naquele 

momento, por questões como essa que, às vezes, ocorre. Entendeu, presidente? Eu tenho 

certeza que eu e Vossa Excelência comungamos da mesma opinião. Na verdade, foi só um, não 

diria um pequeno desabafo, mas é uma coisa que a gente precisa nos policiar, digamos assim, 

no nosso tribunal. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu entendo assim: o tribunal está dividido sobre o entendimento da 

responsabilidade solidária. Ninguém consegue, ainda, concluir isso, as assessorias estão 

estudando, então, há dúvidas. Foi uma coisa que citada aqui há pouco tempo. Não se 

praticava, aqui, a responsabilidade solidária. Eu lembro que o primeiro caso que eu tomei 

conhecimento foi um julgado da relatoria do eminente conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, 
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que, em um processo relativo a um convênio da Secretaria de Meio Ambiente com uma 

entidade em Viseu, ele responsabilizou solidariamente o ex-secretário Gabriel Guerreiro. Eu 

acho que a conselheira Lourdes Lima lembra disso. Eu divergi, naquele momento, mas ele teve 

maioria, e a pessoa atingida se sentiu prejudicada, o ex-deputado Gabriel Guerreiro, já 

falecido, e veio aqui, procurou o presidente, o relator, e argumentou que ele não poderia ser 

responsabilizado. Ele passou o dinheiro na boa fé, assinou um termo e não estava mais 

secretário na hora de fiscalizar, entendeu? Quem tinha a obrigação de prestar contas era o que 

recebeu o dinheiro e ele deixou a secretaria. O outro secretário parece-me que não emitiu o 

laudo, mas a responsabilidade foi para uma pessoa que nem estava mais no comando da pasta 

quando terminou a vigência do convênio. Então, diante disso, senhor secretário, alinhar com a 

conselheira Lourdes o voto divergente. A assessoria vai formular esse voto, que ele está 

concordando com Vossa Excelência. É isso? Do que eu entendo, geralmente, quando termina a 

sessão, a gente se manifesta, mas, na hora de fazer o acórdão, se alinha com o voto divergente. 

Eu entendo o ponto de vista do conselheiro Odilon, mas é uma divergência. O certo seria a 

pessoa pedir vistas, mas, em nome da celeridade processual, a gente avança. Nós estamos 

concordando com a conselheira Lourdes Lima. Nós estamos concordando com ela. É apenas 

para formalizar para publicação do acórdão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Entendi, senhor 

presidente, mas assim como a condenação exige uma fundamentação, aqui em plenário, na 

hora do julgamento, não concebo como um julgamento excluindo a solidariedade sem a 

fundamentação, sem expor os motivos disso. Isso vai constar no acórdão. Na verdade, o 

acórdão tem que constar o que foi discutido aqui, fundamentação trazida, a tese que foi 

elaborada no plenário, porque, do contrário, a gente vai ser surpreendido, o Ministério 

Público ou a própria parte. É como o conselheiro trazer, aqui, o voto, dizendo: “Não, julgo 

pela irregularidade”. Mas a fundamentação vai estar lá no voto, quando for publicado. Acho 

que tem que haver uma paridade de armas. Da mesma forma que se exige uma fundamentação 

para julgar pela irregularidade, a divergência, que é natural, saudável, e espero que sempre 

ocorra, tem que ser discutida e os fundamentos daquilo tem que ser debatido, aqui, em 

plenário. Não há como se inverter essa lógica, deixar para que, no acórdão, isso esteja 

exposto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira: Excelências, para deixar bem claro o meu voto foi: retirando a solidariedade do 

senhor Fernando Agostinho Dourado e Vera Paes da Rocha, e retirando a última multa dos 

dois, também. Pronto. Foi concordado e é esse o voto. Retirar a solidariedade, mantém a 

irregularidade, onde o responsável, senhor Francisco de Souza Soares, está responsabilizado 

pelo recurso que recebeu na totalidade e não prestou as contas corretas. É ele que tem que ser 

responsabilizado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu gostaria de ler o parágrafo terceiro do artigo 187, do regimento interno 

desta Casa. Ele diz: “Qualquer conselheiro poderá apresentar, por escrito, no prazo de 24 

horas, a sua declaração de voto, que será anexada ao processo, desde que faça a comunicação, 

nesse sentido, logo após a proclamação do resultado, não podendo tal declaração contrariar, 

de forma substantiva, a manifestação de seu voto no momento do julgamento dos autos”. Eu 

acho que isso possibilita a apresentação do voto da conselheira Lourdes e de qualquer um de 

nós, aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Exatamente o que a gente está tentando fazer aqui, perfeitamente amparado na 

legislação. Mas, nesse caso, a iniciativa foi da conselheira Lourdes Lima, a gente seguiu o voto 

à divergência dela, compreende? Então, ela teria que formular. A secretaria está confirmando 

que, em todos os casos anteriores, o conselheiro que inicia a divergência faz um voto separado. 

Isso a secretaria tem o cuidado de alinhar para ficar, realmente, um trabalho completo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Inclusive, já foi solicitado a mim mesma, pessoalmente, isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A mim também. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: E tem respaldo 

regimental para isso. Encerrada a fase de votação, se registro que acompanharam o voto 

divergente da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, os conselheiros André Teixeira 

Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e o conselheiro presidente Luís da Cunha Teixeira; 

enquanto que o conselheiro Odilon Inácio Teixeira e o conselheiro substituto convocado 

Edvaldo Fernandes de Souza votaram acompanhando o relator. A presidência então proclamou 

o Resultado: Voto divergente foi o vencedor por maioria (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2006/51714-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação 

Comunitária São Raimundo, responsável Raimundo Nilson Santos de Melo, cujo Relator foi o 
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Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51756-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Sociedade Cultural Luiz Otávio Cardoso dos Santos, 

responsável Fredson dos Santos Silva, 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 

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

regimentais com responsabilidade solidária aos senhores Fredson dos Santos Silva, Sônia Lúcia 

Bastos Maranhão e Sociedade Cultural Luiz Otávio Cardoso Santos (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, ficando solidariamente os senhores Fredson dos Santos Silva e 

Sônia Lúcia Bastos Maranhão em débito para com o erários estadual na importância de 

R$40.208,40 (quarenta mil, duzentos e oito reais e quarenta centavos), com aplicação das 

seguintes multas: ao senhor Fredson dos Santos Silva no valor de R$3.618,75 (três mil, 

seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) pelo débito apontado e R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração da tomada de contas; e à senhora Sônia 

Lúcia Bastos Maranhão no valor de R$3.618,75 (três mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

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

vou pela divergência. Primeiro, acompanho a irregularidade das contas com a 

responsabilidade do senhor Fredson dos Santos Silva, em todas as imputações de débitos e de 

multas, porém eu vou pela divergência da senhora Sônia Bastos Maranhão, contra a 

solidariedade. Gostaria, apenas, de perguntar se houve o laudo conclusivo, conselheiro? 

Consta nos autos? Não tem laudo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora conselheira, houve um pedido, por parte da senhora 

Sônia Maranhão, da prorrogação para a apresentação, mas não apresentou o laudo. Então, 

nesse caso, não há como isentá-la da multa. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então já não tem como dispensá-la da multa. 
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Só que, para mim, diminuiria a multa no valor de 847 reais. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, só para 

clarear, conta irregular com devolução, mas tem responsabilidade solidária? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem responsabilidade 

solidária no voto dele. A senhora está divergindo da responsabilidade solidária? Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim, no meu, eu 

divergi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Então, se tem multa pelo débito da responsabilidade solidária à concedente, então já 

não cabe, se ela não está sendo responsabilizada solidariamente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não é pelo débito. É 

pelo débito apontado, não é? Então, no caso, pela não emissão do laudo, não é? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pela não emissão do 

laudo, tudo bem. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Pela não emissão do laudo. Acompanharam o voto divergente da Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, os conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e o conselheiro presidente Luís da Cunha Teixeira; enquanto que o conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira e o conselheiro substituto convocado Edvaldo Fernandes de Souza 

votaram acompanhando o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o 

vencedor por maioria (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53195-2, que 

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

Fundamental Professora Carmem Cardoso Ferreira, responsável Leila da Conceição Dias de 

Almeida, 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 regularidade das contas com 

ressalva, com sugestão da multa-coerção à responsável e extensiva à Secretária da Seduc, à 

época, Rosa Maria Chaves da Cunha e Souza, e ao Engenheiro designado Marcelo Augusto V. 

de Oliveira e determinações à responsável e ao Conselho Escolar Carmem Cardoso (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. 
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(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando ao seu responsável a multa de 

R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa intempestiva das 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 pelo Conselheiro André 

Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2009/53652-7, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira 

Gomes, 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 pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais cabíveis ao responsável (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 Valciney Ferreira Gomes em 

débito para com o erário estadual na importância de R$157.397,48 (cento e cinquenta e sete 

mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$7.869,87 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) 

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

remessa das 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 2012/51363-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, responsável 

Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, 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 2013/51827-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Cultural Grupo Teatral Chama, responsável Arildo Poça do Espirito Santo, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 
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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 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o responsável pelas presentes contas, Senhor Arildo Poça do Espírito Santo, 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: Eu quero saudar, logo, ao presidente, ao representante do 

Ministério Público, ao nobre conselheiro relator e a todos os demais conselheiros e 

conselheiras. Primeiro, presidente, eu quero parabenizar a você e a todos pela bela obra de 

arte que conseguiram fazer no espelho d’água deste tribunal, que é a demonstração lúdica da 

expressão do nosso Círio, da nossa maior festa. E dizer que, senhor representante do 

Ministério Público, principalmente o nobre conselheiro, a arte de fazer arte, principalmente 

nesse Estado, não é fácil. Eu tive a experiência, nesses 35 desse evento que começou 

pequenino, mas principalmente, com a ousadia de transformar aquela pequena encenação, que 

acontecia em um palco de uma igreja, na maior produção do teatro paraense de todos os 

tempos, envolvendo mais de 500 pessoas. Não só um espetáculo teatral, mas um espetáculo de 

transformação vivida, de muita gente, crianças, jovens e adultos. Uma referência para a arte e, 

principalmente, para o teatro, em todo o estado do Pará. Infelizmente, pelos poucos recursos 

que nós sempre tivemos, com essa ousadia, sofremos muitas penalizações. Inclusive, para fazer 

esse projeto, senhoras e senhores, eu tive que me desfazer de uma loja, de um carro, de uma 

moto e de vários bens. Fiz como o próprio Elimar Santos, lá no Rio de Janeiro, quando alugou 

o Canecão para expor o seu trabalho, para poder convencer a todos de que nós tínhamos um 

trabalho possível de ser realizado. Enfim, então, diante disso e com os escassos recursos, 

sempre tivemos dificuldades para contratar técnicos especialistas para realizar estes trabalhos, 

principalmente contador e advogado. Inclusive, aqui, com a sempre boa recepção deste 

tribunal, aprendemos a fazer e fizemos, tanto que, pelo menos, todas as nossas contas foram 

aprovadas. Aqui, com os poucos recursos que nós tivemos do Governo do Estado, que, por 

muito tempo, principalmente a partir dessa transformação, é o único órgão de governo que nos 

dava algum apoio. Isso nos ocasionou, pincipalmente, esse embaraço que ocorreu com essa 

prestação de contas, que nós estávamos cientes de que teríamos prestado contas junto ao 

Banpará, em 2006. Nós cumprimos tudo que nos foi possível de ser cumprido, principalmente 
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com relação ao objeto de que se questiona de que não foi divulgado, colocada a logomarca do 

banco, mas nós fizemos. Inclusive, foi o espetáculo da Paixão que mais foi divulgado, o de 

2006. Além de cartazes, dos panfletos, do material de áudio, nós fizemos, aqui em Belém, um 

cortejo com trio elétrico pelas várias ruas da cidade, com alto som, inclusive, parando na 

Presidente Vargas, em um pequeno momento, e fazendo homenagem ao Banpará. O material, 

apesar do tempo, depois de 10 anos, quando tivemos ciência, tivemos dificuldades para correr 

atrás dele, principalmente por uma questão de que nós tivemos um problema sério lá em 

Barcarena com relação a um ator que saiu do grupo e liderou uma conspiração contra o nosso 

trabalho. De 2005 a 2007, criando uma rejeição total com relação ao ator, o grupo resolveu se 

desfazer de todo esse material de 2007, que levava a imagem desse ator. Por isso, nós tivemos 

dificuldade, mas, graças a Deus, conseguimos levantar boa parte desse acervo, inclusive, 

recortes dos cartazes. Não conseguimos o cartaz inteiro, mas conseguimos encontrar um 

pedaço dele, original, que anexamos aos autos. Então, senhores, diante disso, nós gostaríamos 

de pedir a reabertura de instrução para análise dos documentos que a gente quer apresentar 

agora. Eu tenho certeza que tudo isso aconteceu, talvez, para que eu pudesse vir aqui, além de 

tudo, a recepção que eu sempre tive aqui. Sempre tivemos uma boa recepção e, hoje, pude ver 

a maioria dos conselheiros, Ministério Público, presidente, com a gente. Então, vocês fazem 

um trabalho muito bom e tenho certeza que querem, apenas, que as coisas aconteçam de 

maneira correta e que o nosso estado possa fazer, e nós todos que trabalhamos na coisa 

pública, de maneira mais correta possível. Um certo político, em um certo momento, disse que 

não era necessário fazer as coisas certas, mas fazer o documento certo. Eu acho que esse 

político não é dos melhores. Nós temos certeza e convicção que fizemos todas as coisas certas e 

queremos aprender com vocês, também, nobres conselheiros deste tribunal, a fazer sempre as 

coisas certas, porque sabemos que é isso que vai fazer com que continuemos o nosso trabalho. 

Estamos, por dois anos, sem fazer esse trabalho, justamente para parar e repensar tudo isso, e, 

inclusive, buscar formação. Fui para São Paulo me especializar em gestão cultural para 

corrigir todos esses problemas, para que não tenhamos mais este problema na continuidade do 

nosso trabalho. Agradeço muito o aprendizado que a gente está tendo, principalmente neste 

contato que tive, aqui, com todos os conselheiros. Muito obrigado. Que Deus os abençoe o 

trabalho de vocês, e que a gente possa, realmente, corrigir esses nossos erros. Certamente, 
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cometemos erros, mas nenhuma possibilidade de má-fé e de dolo. Um abraço. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para receber 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 2013/53322-7, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Theodoro de Rezende, 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 provimento do recurso, para reformar e julgar as contas regulares com ressalva, desobrigando 

o recorrente da devolução da quantia anteriormente glosada e da multa decorrente desse débito 

(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, reformando o Acórdão recorrido, passando a 

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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51079-3, que trata 

do Agravo Regimental, interposto por José Botelho dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias. Em seguida à leitura do relatório, 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, no mérito, negar-lhe o pretendido 

provimento, mantendo a decisão agravada. 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 
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aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

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

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou o item da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu queria propor aos senhores 

votos de profundo pesar pelo falecimento da nossa servidora do TCE, Ruth Helena Maués de 

Souza Cabral. Ocorreu no dia de ontem, com muita tristeza, e quero que essa manifestação, em 

nome de todos nós, conselheiros, primeiro, agradecendo a contribuição que ela deu a nossa 

instituição como servidora, mas, nesse momento de dor e sofrimento para a família, a gente 

quer propor esses votos de profundo pesar. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs. 138 e 139/2016-

SEGER, desta data. E, também, novamente, abraçar a conselheira Lourdes Lima. Seu 

aniversário foi ontem. Por sinal, saiu uma foto dela no jornal, muito bonita, ela estava feliz. 

Mas, conselheira Lourdes, eu já disse a Vossa Excelência do carinho, do respeito e da 

admiração que eu tenho pela amiga. Pedir a Deus que lhe conceda, principalmente, saúde e 

continue em nosso meio, atuando, como faz muito bem, fazendo o seu trabalho com 

responsabilidade. Eu, da minha parte, como presidente, neste momento, tenho muito a lhe 

agradecer, a forma com que me ajuda a presidir a instituição. Sempre que requisitada, está 

pronta para servir. Eu tenho muito que lhe agradecer. Muitas bênçãos de Deus para a sua 

vida. Da minha parte, era isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, Vossa Excelência antecipou, eu quero apenas dizer 

que, por mais profissional que tenha sido a foto, eu também vi, ela, ainda assim, não se 

aproxima do original, aqui do meu lado. O fotógrafo vai ter, ainda, que utilizar muita 

especialização e materiais tecnológicos muitos mais evoluídos para chegar perto do que é, 

realmente, a conselheira Lourdes, aqui do nosso lado. Mas eu queria exatamente ratificar isso, 

conselheiro, desejar a ela muita saúde, felicidades, alegria, paz, sucesso, prosperidade, nesse 

caminho que já nos encontramos há alguns anos, não vou dizer tantos, porque nós somos tão 

novinhos. Já houve muitas batalhas que ficamos lado a lado, algumas vencemos, outras nem 

tanto, mas, inalteradamente, a nossa amizade, fraternidade, minha estima permanente a ela e 

toda sua família, seus filhos. Então, eu quero desejar, conselheira Lourdes, que Vossa 

Excelência continue, por muitos anos, com a generosidade no coração, no desejo de trabalhar, 
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de ser útil a este estado, como Vossa Excelência já teve oportunidade de ser como técnica da 

EMATER, como prefeita, quando a conheci, como deputada estadual e, também, como 

conselheira desta Casa. Então, ratificar tudo isso, pessoalmente, e que Deus a proteja, 

permanentemente. Outra, presidente, eu gostaria de fazer um registro, também, para mim, 

muito carinhoso: ontem houve o lançamento de uma revista, de um livro que documenta o Círio 

de Nazaré. Foi uma publicação da editora Verde, juntamente com a editora Guia, Cores do 

Círio, que descreve esta festa paraense, ecumênica, que começa com o achado da imagem, por 

Plácido, aqui na estrada, hoje, conselheiro Odilon, a Avenida Nazaré, que era Estrada do 

Maranhão. E as cercanias da Estrada do Maranhão, nos primórdios de 1.700, o caboclo 

Plácido acha a imagem e a leva para a sua choupana, para a sua casa. A imagem vai e 

retorna. Ele limpa a imagem, achou no meio do mato e, por três vezes, sucessivamente, ela 

volta ao local de origem. A partir de 1792, então, efetivamente, começa o Círio, que é esta festa 

majestosa, maior manifestação católica do mundo, sem ufanismo, mas é verdadeiro. Foi uma 

obra que tem, por trás, a assinatura do jornalista Mauro Bonna, Beth Mendonça, a publicação 

bilíngue, a oitava edição, que remonta a fé, a cultura, a arte, a corda, o arraial, o trabalho 

voluntário de tantas milhares de pessoas, os devotos, e que traz, permanentemente, aqui, os 

sentimentos do nosso povo, aflorando os devotos, acompanhando a romaria com aquela 

promessa da conquista da casa em madeira, a cera, que é muito utilizada, também, de forma 

que ele representa a renovação da esperança. Tantos acompanham o Círio com muitas 

lembranças e saudades do passado, efetivamente, mas é um momento de reencontro, 

ultrapassando o limite da religião católica, é um abraço ecumênico a todas as outras 

denominações, de maneira que é um momento de muita alegria. O domingo costuma reunir as 

famílias, os amigos e tudo se concentra, tudo se pede no benefício dessa cidade, deste estado e, 

fundamentalmente, do seu povo. Então, eu queria desejar a todo o plenário, indistintamente, 

aos nossos servidores, às pessoas, em geral, que comungam, que interferem conosco, suas 

famílias, famílias dos servidores, Ministério Público, à pessoa do ilustre procurador, doutor 

Felipe Rosa Cruz, sejam abençoados e, na nossa oração, como católicos, que Nossa Senhora 

de Nazaré interceda junto ao seu filho Jesus, para que a gente possa ter um país próspero, de 

fraternidade, mais solidário e que encontra, rapidamente, o seu destino de ser uma pátria feliz. 

Bom Círio a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 
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Teixeira: Da mesma forma, presidente, eu quero cumprimentar a conselheira Lourdes Lima 

pela passagem do seu natalício e dizer a ela que continue firme em suas convicções. Vossa 

Excelência é forte naquilo que acredita e dá exemplo para todos, nesse sentido. Então, eu 

desejo muita saúde e felicidade a Vossa Excelência, junto aos seus familiares e amigos. Seja 

muito feliz. E, presidente, eu quero me somar a tudo que já foi dito sobre o Círio. Na esteira do 

que o conselheiro Nelson mencionou, o Círio transcende essa festa católica e se torna até, de 

certo modo, bastante ecumênica e, principalmente, um dos sentimentos do Círio que me alegra 

muito é o da família, a saudade da família, porque é um momento de encontro. Então, na 

mesma esteira do conselheiro Nelson, eu desejo a todos, indistintamente, um feliz Círio. 

Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos. Eu também gostaria de ratificar os cumprimentos 

que já apresentei, pessoalmente, à doutora Lourdes pela passagem do seu aniversário. Falar 

da minha admiração e respeito por Vossa Excelência, que crescem a cada dia de feliz convívio 

que temos. Desejar muita saúde e infinitas bênção de Deus na sua vida, sempre com a 

intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, cuja festa coincide com a época do seu natalício. Da 

mesma forma, quero me somar às palavras do doutor Nelson e do doutor Odilon e desejar um 

feliz Círio para todos nós aqui presentes e que nos ouvem. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu até esqueci de 

solicitar que esta Casa manifeste congratulações a duas editoras que fazem o patrocínio das 

Cores do Círio. Registramos e parabenizamos por essa edição. Editora Verde e a outra. 

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

também aos dois jornalistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor presidente, eu queria registrar, aqui, os 

meus cumprimentos para a conselheira Lourdes pela passagem do seu aniversário. Essa figura 

maternal, aqui, que representa muito bem esse clima que Belém vive, do Círio. Às vezes, pode-

se pensar, de fora, que a gente não tem uma memória de gratidão, mas uma coisa me marcou 

muito aqui, e a conselheira Lourdes foi protagonista disso, no dia da minha posse, como 

procurador, que minha mãe até hoje fala, que quando veio para a posse, aqui, naquela festa, 

naquele clima de harmonia, ela ficou absolutamente encantada com a conselheira Lourdes, que 

retirou um cartão e disse: “Está aqui um cartão meu, não se preocupe que eu vou cuidar do 
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seu filho. Fique despreocupada”. Então, conselheira Lourdes, eu e minha mãe não esquecemos 

disso. Gosto muito da senhora, a admiro muito como mulher, como mãe, por todo esse carinho 

que a senhora exala para todos ao seu redor. As discussões que temos aqui, em plenário, são 

puramente de ideias e jurídicas, sem jamais arranhar a admiração que eu tenho por Vossa 

Excelência. Então, leve meus parabéns, minha admiração, e esse fato eu não vou esquecer 

nunca. Leve os parabéns, também, da Didi que, certamente, se ela estivesse aqui, ela iria dar 

um abraço muito forte na senhora. Obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Parabenizar a 

conselheira Lourdes Lima. Apesar de estar há pouco tempo aqui, no tribunal, de conhecê-la, 

também, há pouco tempo, mas já pude conhecer a trajetória profissional e, além disso, 

principalmente, como pessoa. Já tive a oportunidade de conversar de forma tranquila, ela pôde 

contar toda a trajetória, a história de vida dela. E dar meus parabéns, muita saúde, continue 

sendo sempre essa pessoa acolhedora, conforme o exemplo do Felipe. E a gente percebe 

também nos seus pequenos gestos. Em relação ao Círio, também desejar um bom Círio a todos 

e que seja um momento de muita reflexão, que, muitas vezes, precisamos. São essas palavras, 

presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Assim como todos que me antecederam, também gostaria de deixar registrado, aqui, os 

meus parabéns pela passagem do aniversário da conselheira Lourdes, na data de ontem. 

Ontem, eu fui lá, dei um abraço nela, pessoalmente, mas gostaria de reiterar, aqui. A gente já 

teve oportunidade de conversar algumas vezes, e a conselheira Lourdes tem uma história de 

vida fantástica, uma mulher de fibra, de determinação, de coragem, que superou tantas coisas. 

É sempre um exemplo e uma inspiração para todos nós, para que a gente nunca se desanime 

diante das adversidades que a vida, às vezes, coloca em nosso caminho. Eu penso, conselheira 

Lourdes, que o fato de realizar o seu aniversário em uma data tão cara para o estado, para 

nós, de um modo geral, já que envolve uma manifestação de espiritualidade. Não é uma 

simples coincidência. Acho que isso reflete, também, a espiritualidade da alma de Vossa 

Excelência. Então, que a senhora tenha, sempre, muita saúde, felicidade, paz, harmonia em sua 

vida, que nunca lhe faltam forças, realmente, para lutar pelas suas convicções, por aquilo que 

a senhora acredita, para colocar em prática todo esse amor que a senhora tem para distribuir 

para todos nós. Eu acho que a conselheira Lourdes é essa imagem maternal, que todo mundo 
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recorre quando tem alguma situação e precisa de um conselho amigo, de uma palavra 

carinhosa para nos reanimar, diante das adversidades. Então, que a senhora realmente 

continue sendo essa pessoa iluminada e carismática que é. Aproveito, também, a oportunidade, 

para desejar a todos, que é o meu quarto ano neste estado pela passagem do Círio de Nazaré, e 

eu confesso que, aqui, eu tive uma aproximação e um contato mais profundo com a minha 

espiritualidade. Eu vejo mais do que uma festa religiosa, é uma oportunidade que a gente tem 

de, realmente, manter contato com a nossa espiritualidade, com aquilo que, realmente, purifica 

a nossa alma, que nos faz seres humanos melhores e virtuosos. Então, aproveito para desejar a 

todos um feliz Círio, e que todos passem com suas famílias, amigos, de modo que os melhores 

sentimentos de fraternidade sejam compartilhados entre todos. É isso. Parabéns, conselheira 

Lourdes, mais uma vez, e feliz Círio para todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhor presidente, senhores conselheiros, nobre e douto 

membro do Ministério Público de Contas, Felipe Rosa Cruz. Doutora Lourdes Lima, já tive a 

oportunidade de cumprimentá-la pessoalmente pela passagem do seu aniversário, mas eu 

gostaria, aqui dessa bancada e de público, dizer da minha admiração pela senhora enquanto 

pessoa, conselheira e, também, dizer que sinto essa figura maternal na conselheira, que traz 

um pouco de conforto e aconchego, no meio de trabalho, nós temos uma figura que externa isso 

com bastante clareza e bastante profundidade. Interessante esse sentimento. Mas gostaria de 

registrar, também, uma outra coincidência importante: dia 5 de outubro, lá no ano de 1988, foi 

promulgada a nossa Carta política vigente, e essa Carta trouxe uma importante alteração 

dentro da ordem dos Tribunais de Contas, especialmente espelhado no funcionamento do TCU. 

Ela reforçou a estrutura dos tribunais e deu a eles uma base de estruturação que se encontra, 

ainda, em implementação. Acho que é um momento de reflexão nossa, enquanto Corte de 

Contas, de um estabelecimento pleno dos ditames da Constituição, baseado na lógica do 

Tribunal de Contas da União, para as nossas cortes. Acho que ainda existem elementos a 

serem implementados, e penso que essa passagem do aniversário da nossa Constituição e, 

coincidentemente, do aniversário da Lourdes, eu diria que a promulgação da Constituição é 

que foi estabelecida dentro do dia do aniversário da conselheira Lourdes, colocando, aqui, a 

importância ao seu aniversário. Meus parabéns, sinta-se abraçada e eu sinto-me protegido 

com a sua presença. Obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1597

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Da mesma forma, eu quero deixar registrado, 

já dei, também, hoje, pessoalmente, à conselheira Lourdes os parabéns pelo seu 

aniversário. Dizer à conselheira Lourdes que a senhora continue sendo essa verdadeira 

conselheira, não só no tribunal, mas em todos os momentos, para todos que a procuram. 

Que Deus a abençoe muito, que lhe conceda muita saúde, paz e a verdadeira e plena 

felicidade. São as minhas palavras. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, senhores conselheiros, 

conselheiros substitutos, nosso procurador-geral, servidores da Casa, é com imensa 

alegria que eu venho deixar, aqui, este registro de hoje para agradecer. Só me resta 

agradecer as palavras elogiosas, por todos, a começar pelo conselheiro Nelson, 

conselheiro Odilon, conselheira Rosa, conselheiro Edvaldo, conselheiro Julival, 

conselheira Milene, por Vossa Excelência, e, também, pelo douto Ministério Público de 

Contas. Ontem, já assim o fizeram, pessoalmente, me alegraram, me parabenizaram, 

alguns por telefone, outro pessoalmente, lá no gabinete. Isso me deixou muito satisfeita, 

mas a minha maior manifestação é de poder conviver quase que diariamente com todos 

vocês. São todos excelentes e é um privilégio poder estar aqui, nesta Corte de Contas, e 

participar com vocês. Quando eu cheguei aqui, já encontrei o conselheiro Nelson, que me 

acolheu, me orientou, e é por isso que, muitas vezes, eu o procuro, também, dentro do 

possível, daquilo que eu posso orientar nossos colegas e acolhê-los, porque quando eu 

cheguei, aqui, eu fui, também, muito bem recebida por todos os que aqui se encontravam, e 

que ainda mantenho esta permanência ao lado do conselheiro Nelson, mas tantos outros 

que também me acolheram. Conselheiros que já estão aposentados como o doutor Lauro, 

conselheiro Coutinho Jorge e outros que já morreram, como o doutor Elias, mas eu me 

alegro, conselheiro Nelson, porque a gente já tinha um conhecimento e uma amizade bem 

antes de Vossa Excelência vir para o tribunal, e Vossa Excelência me ajudou muito 

quando, então, eu era prefeita e ele deputado estadual. Ajudou muito o município de Irituia 

e, depois, quando eu cheguei à Assembleia, Vossa Excelência teve o privilégio de vir, 

também, para cá como conselheiro, e já nos reencontramos aqui quando eu cheguei a esta 

Casa. Então, a gente já tinha uma amizade, mas eu fico feliz por esta convivência 
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harmônica e fraterna com todos vocês, aqui, mesmo os que já estão como os jovens 

conselheiros substitutos, os jovens do Ministério Público que tem, além do doutor Felipe, 

os outros procuradores que eu sinto a amizade de cada um deles e delas. Portanto, eu fico 

muito feliz e agradeço, deixo o meu registro de agradecimento àqueles que, ontem mesmo, 

já se manifestaram pessoalmente, fraternalmente, e hoje, aqui, deixaram registrado nos 

anais desta sessão os votos de felicidade a mim, desejando tudo de bom para mim e minha 

família. Isso muito me alegra, me honra e me faz ser mais feliz ainda. Muito obrigada. 

Obrigada, presidente, de todo coração, Vossa Excelência também, que, desde ontem, se 

manifestou, hoje, e a gente está muito feliz por todos. Ontem, muitos servidores foram até o 

nosso gabinete levar aquele abraço carinhoso, fraterno. Alguns ligaram e outros 

mandaram telegramas. Enfim, muitos dos servidores também se manifestaram me 

parabenizando. Por isso, muito me alegra e me faz ter mais compromisso com esta Casa. 

Agora, eu gostaria, também, de me somar às palavras iniciais e complementares de todos 

os conselheiros pelo dia Círio. O Conselheiro Nelson começou e todos os outros se 

manifestaram desejando a todos um feliz e abençoado Círio. Mais uma vez, a gente está 

vivenciando esse clima há alguns dias, mas esta semana está fervendo como a maniçoba 

ferve no fogo. Está fervendo fé, harmonia, esse momento que, como disse o conselheiro 

Nelson, é ecumênico. A gente observa que várias denominações, igrejas evangélicas 

também se manifestam em torno de participar, no sentido, inclusive, de colaborar com as 

pessoas que vêm a Belém do Pará e as que estão por aqui para participar dessa grandiosa 

festa que transcende os limites da religião, do estado, do país. São pessoas de vários países 

que se programam, participam, e vêm a Belém do Pará compartilhar do Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré. Então, parabéns e um feliz Círio a todos. Eu estou de acordo com a 

proposição do conselheiro Nelson, de votos de congratulações aos dois jornalistas e à 

revista. Consultado o Plenário sobre a proposta de remessa de votos de congratulações à 

editora e aos jornalistas responsáveis pela publicação das “Cores do Círio”, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs. 136 e 

137/2016-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhores, eu vou encerrar a sessão, mas eu quero, da 
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minha parte, fazer um comunicado que, na próxima terça-feira, haverá uma sessão rápida 

e expediente na Casa. Não haverá expediente na segunda-feira e na quarta-feira. Na 

segunda-feira, por sinal, já tem um decreto do governador, publicado no Diário Oficial de 

hoje. Quarta-feira não haverá. Terça-feira, sessão normal aqui na Casa. Eu gostaria de 

aproveitar essa parte, conselheira Lourdes, não falei no dia da solenidade, no momento em 

que a imagem veio aqui, mas quero apenas reforçar o que todos disseram sobre o Círio. A 

gente vive intensamente o Círio, e o meu papel, neste momento, mesmo em um clima de 

alegria e, talvez, até de alguma tristeza, porque perdemos uma servidora, pois tem alguns 

questionamentos dos próprios servidores. É um momento de dificuldade que vivemos, mas a 

gente é uma família, aqui. Hoje, eu pude ver, em uma sessão extremamente agradável, que 

tivemos uma discussão técnica, mas a gente encerra olhando para a fisionomia de cada um, 

todo mundo feliz, porque a gente sente, nesse clima do Círio, que somos irmãos. Nessa 

condição, a gente se abraça, fraternalmente, pedindo a proteção, inspiração, intercessão 

de Nossa Senhora para que a gente continue assim. O meu desejo, mesmo enfrentando as 

dificuldades que já enfrentei e as que virão, é que a gente possa, no final de janeiro, 

entregar um tribunal em boas condições ao futuro presidente, mas em um clima de paz e 

harmonia. É tudo que eu desejo. Estou sentindo isso, também, nos colegas, a gente 

superando cada problema que vem a surgir com grandeza, responsabilidade, espírito 

fraterno, de ser humano. Aqui, ninguém é do mal, todos são do bem, então, é nesse clima 

que a gente vai para o Círio. Tenho certeza que fizemos o possível. O nosso tribunal, com 

todas as limitações, conseguiu repetir muita coisa que outros presidentes já fizeram. O 

próprio conselheiro Nelson disse: “Não precisava do palanque”. Não tem palanque. A 

utilidade dele é mínima e, ainda, ofusca, um pouco a beleza da obra da instituição. Vai ter 

apenas uma grade, aqui, mas a gente vai disponibilizar o prédio verde, a área que vai ficar 

protegida pelas grades no padrão normal de proteção, até por conta do jardim. O doutor 

Felipe fez a mesma coisa e disse: “O Ministério Público está à disposição”. Então, a gente 

economiza alguma coisa do ponto de vista financeiro, mas tudo vai funcionar. Então, 

conselheiros e servidores, estão convidados, aqueles que desejarem acompanhar a 

passagem da transladação e do Círio aqui, na nossa instituição, eu vou estar aqui no 
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sábado à noite e no domingo. Todos estão convidados. Eu sei que todos têm compromissos, 

tem suas programações, inclusive oficiais. Eu tenho uma hoje à noite e outra amanhã. É 

programação oficial da nossa condição de presidente. Então, um bom Círio a todos 

aqueles que vão participar diretamente e aqueles que vão ficar de longe, inclusive aqueles 

que professam outra religião, que se sintam abraçados pela fé. 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 minutos (11h50min) e mandou que 

eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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