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ATA Nº 5.434 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de novembro 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 Maria de Lourdes Lima de 

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

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

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

Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine 

Karine Vendramin, 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivos de força maior. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

dez (10) de novembro 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Impedida na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo 

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

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

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

Convocada Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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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 sessão como Conselheiro, tendo declinado em favor do 

Conselheiro Substituto Daniel Mello, que de imediato assumiu o encargo. Na continuidade, e 

não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada 

honra, transfiro a direção desta sessão à Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa 

relatar os processos 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 2010/51543-3, que trata da Prestação de Contas 

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

das Famílias da Casa Familiar Rural de Mocajuba, responsável Max Gonçalves Leite, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor glosado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva à senhora Iracy 

de Almeida Gallo Ritzmann (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$38.077,54 (trinta e oito mil, setenta e 

sete reais e cincoenta e quatro centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.500,00 

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

reais) pela intempestividade das contas, e, ainda, aplicar a senhora Iracy de Almeida Gallo 

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

encaminhamento do Laudo Conclusivo. 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 

2013/53520-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Camilo Salgado, responsável Elizabeth 
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Cristina Gil Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a 

sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/51244-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Manoel Moacir Gonçalves Alho, 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 não 

conhecimento do recurso e pelo desprovimento, devendo ser mantida in totum a decisão 

guerreada (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 de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento parcial, para reduzir o 

valor a ser devolvido ao erário para R$14.023,38 (catorze mil, vinte e três reais e trinta e oito 

centavos) referente ao percentual não executado da obra, mantendo o Acórdão guerreado em 

todos os seus demais termos. 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 2007/51254-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Santa Maria do Pará, responsável Marifrança do Socorro Souza de Oliveira, 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 e 

aplicação das multas regimentais à 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, declarando a responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$47.873,70 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos), 
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aplicando-lhe a multa no valor de R$4.787,37 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e 

trinta e sete centavos) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 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. 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 

integral, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao 

Presidente da Asipag à época, senhor Pio X Sampaio Leite, estando sujeito à responsabilização 

solidária, nos termos do art. 2º da mesma Resolução (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, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância 

de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e deixar de atribuir a responsabilidade solidária ao 

senhor Pio X Sampaio Leite. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51257-3, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, 

exercício financeiro de 2008, responsável Ana Suely Maia de Oliveira, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51586-9, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Melgaço, responsável Adiel Moura de Souza, 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 
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autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução parcial do 

valor glosado e aplicação das multas cabíveis (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, 

declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$87.466,81 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$8.746,68 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e 

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

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

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, sua excelência o 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira solicitou ao senhor secretário a inversão da 

pauta, antecipando o julgamento do processo nº 25 da relatoria da Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2014/51292-5, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Joice Martins da Costa, cuja Relatora foi a 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

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

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

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

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

sequência foi anunciado o Processo nº 2012/51856-7, que trata da Prestação de Contas dos 

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

Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, responsável Carlos Albino 

Figueiredo de Magalhães, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 
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quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais cabíveis ao 

responsável, com sugestão da multa ao titular da concedente à época, além de determinação à 

Emater (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, e aplicar ao seu 

responsável a multa no valor de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa 

intempestiva das contas e, ainda, aplicar à senhora Cleide Maria Amorim de Oliveira a multa no 

valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela não emissão do Laudo Conclusivo, 

além de determinação à EMATER. 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 2013/50426-2, 

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

Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Maracanã, 

responsável Ângela Maria Costa Moraes Tokumitsu, 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, e aplicação das multas 

regimentais cabíveis à responsável e extensiva ao gestor concedente (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 e isentar a responsável da aplicação da multa 

regimental em face do Prejulgado nº 14 desta Corte, e aplicar ao senhor Cássio Alves Pereira a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) em face da ausência de 

acompanhamento, bem como juntada de Laudo Conclusivo em formato de cópia e elaborado 

1(um) ano e 5 (cinco) meses após a vigência do Convênio. 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 
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Processo nº 2013/51411-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto de Tecnologias Sustentáveis para a 

Amazônia, responsável Livaldo Sarmento da Silva, 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 conveniado, e aplicação das multas 

regimentais, ficando o subscritor do laudo conclusivo do convênio sujeito, a critério do Douto 

Plenário, a ser solidariamente responsabilizado e, ainda, requer que sejam remetidas cópias do 

Acórdão do presente parecer e do relatório da Secex ao Ministério Público do Estado para 

ciência e eventual prosseguimento nos ulteriores da competência daquele Parquet de Justiça 

(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, declarando solidariamente responsáveis os senhores 

Livaldo Sarmento da Silva e Sérgio Vitor Cavalcante pelo débito com o erário estadual na 

importância de R$300.000,00 (trezentos mil reais), aplicar aos responsáveis a multa no valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo débito apontado, e aplicar, ainda, ao senhor Livaldo 

Sarmento da Silva a multa no valor 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53052-0, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, responsável 

Espólio de Antônio Saraiva Rabelo, 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 (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, declarando o responsável do espólio do senhor Antônio Saraiva Rabelo em 
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débito para com o erário estadual na importância de R$5.478,00 (cinco mil, quatrocentos e 

setenta e oito reais). 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 2012/51062-3, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Curuá, responsáveis José Antônio 

Fausto da Silva e Raimundo Reis Barbosa Ribeiro, 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, sem devolução de valores de 

responsabilidade do senhor José Antônio Fausto da Silva; e irregularidade das contas com 

devolução do valor conveniado do senhor Raimundo Reis Barbosa Ribeiro, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis na espécie a ambos os gestores (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o procurador do responsável pelas presentes contas, Doutor Nelson 

Luiz Diniz da Conceição, 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: Conforme consta nos 

autos, excelência, eu estou aqui defendendo o Senhor José Antônio Fausto da Silva. Senhor 

presidente, senhores conselheiros, digníssima representante do Ministério Público e senhores 

conselheiros substitutos. Conforme prefaciou o senhor relator, esse foi um convênio de 60 mil 

reais que foi executado por dois gestores. Ele foi assinado no dia 10 de junho de 2008, com a 

primeira vigência indo até o dia 1° de novembro de 2008, tendo um termo aditivo que 

prorrogou a vigência até o dia 31 de julho de 2009. O valor deste convênio era de 66 mil reais, 

sendo que 60 mil reais do estado e 6 mil de contrapartida do município. Em 2008, no dia 02 de 

julho de 2008, o estado repassou ao município a quantia de 10 mil reais. E foi desta quantia de 

10 mil reais que o senhor José Antônio Fausto da Silva executou o início da obra, que era a 

melhoria de uma estrada vicinal. O restante, 80% do valor, que no caso são de 50 mil reais, só 

foi repassado ao município na gestão do outro prefeito que assumiu, em 2009, no dia 27 de 

fevereiro de 2009, que é o senhor Raimundo Reis Barbosa Ribeiro. Os comprovantes do início 

das despesas, documentação, processo licitatório, ficavam no arquivo da prefeitura, já que o 

gestor que estava saindo apenas deu início. Tanto que o gestor que sucedeu o prefeito, que 
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assinou o convênio, recebeu a maioria dos recursos e executou. Prova disso é o laudo de 

execução física, que está às folhas 26 e 27 dos autos, onde a SEPOF atesta com visita in loco 

que a obra foi 100% executada. Ocorre que este gestor, que concluiu e executou 80% da obra, 

não encaminhou a esta Corte a prestação de contas, levando este tribunal no dia 09 de julho de 

2012, após a gestão do prefeito que tinha saído, aliás no final do mandato dele, instaurar a 

tomada de contas. Ele ainda estava no cargo, foi notificado da instauração da tomada de 

contas, e manteve-se silente. Não encaminhou a prestação de contas. O gestor que tinha lhe 

antecedido, que eu defendo neste momento, é o senhor José Antônio Fausto da Silva, solicitou a 

ele que fizesse esse encaminhamento, na qualidade de gestor do município, mas ele não fez. E o 

ex-prefeito ficou de mãos atadas, não tinha como ele encaminhar. Recentemente, já na gestão 

da atual prefeita, que está terminando o mandato agora no final do ano de 2016, novamente o 

ex-prefeito diligenciou junto àquela prefeitura, tendo acesso à nota fiscal, ao comprovante, ao 

recibo de quitação da parte que ele executou, no entanto não teve acesso a outra parte da 

documentação. E o que foi encaminhado para cá e que consta nos autos, em defesa prévia que 

consta por mim, nós juntamos a nota fiscal e o recibo de quitação. De maneira, excelência, que 

o senhor Raimundo Reis Barbosa Ribeiro se manteve silente até hoje. Foi assinado em 2008 e 

já decorreram 8 anos desse convênio. Depois do prefeito que começou o início desta obra, nós 

já estamos na segunda gestão e de maneira que a controladoria deste tribunal mudou seu 

entendimento, manifestando-se pela irregularidade sem devolução. Em relação ao senhor José 

Antônio Fausto da Silva, nós entendemos, excelência, que diante da dificuldade que este gestor 

teve em atender plenamente a este tribunal no que lhe foi solicitado, uma vez que ele não teve 

acesso à documentação, sendo-lhe entregue apenas a nota fiscal e o recibo, nós entendemos 

que ele está de boa-fé. A obra foi executada, apesar de que não coube a ele a responsabilidade 

por toda a execução, mas a obra está executada, de forma que pelo princípio da boa-fé, de 

equidade, de justiça, nós pugnamos que este tribunal entenda e julgue as contas do senhor José 

Antônio Fausto da Silva, que corresponde a apenas 20% do total do convênio, e que está 

devidamente comprovada nos autos, regulares. É o que nós temos a dizer, excelência. Muito 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas de responsabilidade do 

senhor José Antônio Fausto da Silva regulares com ressalva, e irregulares as contas do 
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senhor Raimundo Reis Barbosa Ribeiro, declarando-o em débito para com o erário estadual na 

importância de R$50.000,00 (cincoenta mil reais), aplicando-lhe multas nos valores de 

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

quarenta e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental, ensejando a 

tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52259-7, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação Cultural e Educacional da Amazônia, 

responsável Ariovaldo Araújo Filho, 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 conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável e extensiva à senhora Antônia do Socorro Pena da 

Gama, e, também, sem prejuízo da responsabilização solidária pelo débito prevista na referida 

Resolução desta Corte de Contas (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, declarando 

solidariamente responsáveis os senhores Ariovaldo Araújo Filho e Antônia do Socorro Pena da 

Gama em débito para com o erário estadual na importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), 

aplicar a cada um dos gestores as multas nos valores de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

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

das contas no prazo regimental. Ao ser consultado o Plenário, a Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira divergiu do relator quanto à responsabilidade 

solidária, sendo acompanhada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira, enquanto que os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e o Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello acompanharam o relator. A presidência proclamou o 

Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/51496-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 
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de Vitória do Xingu, responsável Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, 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 de valores e 

aplicação das multas regimentais cabíveis ao seu responsável e, ainda, pela 

corresponsabilização de Erivandro Oliveira Amaral, pela irregularidade das contas e multas 

(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, declarando o seu responsável em débito para com o 

erário estadual na importância de R$50.000,00 (cincoenta mil reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental, e aplicar ao 

senhor Erivandro Oliveira Amaral a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais) pelo não atendimento da diligência deste Tribunal. 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 2014/50094-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de 

Produtores e Hortifrutigranjeiro da Gleba Guajará, responsável Luiz Antônio de Oliveira Brito, 

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 conveniado, e aplicação das multas regimentais, ficando solidariamente responsáveis Luiz 

Antônio de Oliveira Brito e Associação de Produtores e Hortifrutigranjeiro da Gleba Guajará, 

devendo a pessoa jurídica ser devidamente chamado em audiência (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, declarando solidariamente responsáveis o senhor Luiz Antônio de 

Oliveira Brito e a Associação de Produtores e Hortifrutigranjeiro da Gleba Guajará pelo débito 
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para com o erário estadual de R$55.386,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis 

reais), e aplicar a cada um as multas nos valores de R$5.538,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e 

oito reais) pelo débito apontado e, ainda, aplicar ao senhor Luiz Antônio de Oliveira Brito a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo não encaminhamento das 

contas no prazo regimental. Ao ser consultado o Plenário, a Excelentíssima Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira divergiu do relator quanto à responsabilidade solidária sendo 

acompanhada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira, 

enquanto que os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e o Conselheiro Substituto 

Convocado Daniel Mello acompanharam o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto 

do Relator foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50948-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais 

Vila da Paz, responsável Arlito Gomes de Oliveira, 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 2013/51894-8, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Paulo Roberto Mergulhão, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51706-6, que trata 

do Pedido de Rescisão interposto por João Pedrosa 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 pelo não conhecimento do pedido rescisório, por ausência de 

fundamento de rescindibilidade, e, caso se entenda pelo seu conhecimento, opina-se pela sua 

parcial procedência, devendo ser consideradas irregulares as contas sem devolução, aplicando-

se as multas regimentais cabíveis (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, reformando o Acórdão guerreado, passando a julgar as contas regulares. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51425-6, que trata do Pedido de 

Rescisão interposto por Sulivan Santa Brígida, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50822-6, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Adalberto Cavalcante Anequino, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento do recurso de 

reconsideração para manter inalterado o Acórdão nº 55.476/2016 (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 

de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento e manter o Acórdão recorrido em 

todos os seus termos. 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 se registrou as ausências em plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira e de Sua Excelência o Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50905-

6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Wallace Corrêa Pantoja, 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 pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com as recomendações formuladas pela 

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

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

relatora. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52330-3, que trata do Ato de Aposentadoria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1794

em favor de Joaquim Batista Garcia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

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

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

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52352-

9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Nairdes Rodrigues da Luz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com sugestão da notificação 

da interessada para fins de conhecimento de seu direito de opção (pausa). A matéria foi 

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

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

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

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

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

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50212-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Terezinha Guedelha Therezo, 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 pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

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

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

manifestação da relatora. Logo em seguida, a Presidência registrou a presença no Plenário do 
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Vereador eleito de Belém Celsinho Sabino. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50382-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria de Fátima Amine Houat 

de Souza, 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 pelo deferimento do 

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

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

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados 

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta 

(30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou o item da 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Meus senhores e 

minhas senhoras, eu solicito ao senhor secretário que faça a distribuição aos senhores 

conselheiros da minuta de resolução cujo objeto é a criação do Comitê Diretivo de Tecnologia 

da Informação - CDTI, no âmbito do TCE. A iniciativa está contida no plano de gestão 

2015/2017, mais precisamente na ação 39, que atende ainda o critério do Marco de Medição 

de Desempenho - MMD, da ATRICON. A matéria fica à disposição de vossa excelência para 

conhecimento e apreciação na próxima sessão, conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 172 

do regimento interno deste tribunal. Apenas informando que antes de vir a plenário, o 

coordenador da área de tecnologia de informação, conselheiro Cipriano Sabino já analisou a 

minuta. Eu quero neste momento, senhores, convidá-los, aqueles que puderem, para uma 

reunião administrativa de avaliação do secretariado do TCE que teremos amanhã. Todos estão 

convidados, aqueles que puderem, conselheiro André Dias já confirmou a presença, até por 

conta de que, com as bênçãos de Deus, caminha ele para ser o presidente desta Casa. Eu já 

quero ir passando devagar toda a realidade do TCE para ele. Eu também quero confirmar, e 

que todos logo agendem, que no dia 12 de dezembro teremos a eleição para a escolha do 

presidente, vice-presidente e do corregedor. Então nós vamos antecipar a sessão ordinária 

para que aconteça na segunda-feira, mas a secretaria irá tomar todas as providências sobre o 
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assunto. Eu também quero aproveitar essa oportunidade para colocar à apreciação do pleno, 

solicitando que não realizemos as sessões de terça e quinta da próxima semana, considerando 

que acontecer um evento nacional com todos os tribunais de contas do Brasil, e boa parte dos 

nossos conselheiros já confirmaram presença. Eu considero o evento muito importante. É um 

encontro nacional dos Tribunais de Contas na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Todos os 

tribunais confirmaram presença, vamos tratar de assuntos da maior importância para o 

controle externo, tem pautas definidas, além de que os assuntos que estão sendo tratados a 

nível de Brasília, que tem a ver com os nossos tribunais. Matérias que tramitam no Congresso 

Nacional, além de um assunto de conteúdo, eu posso dizer, assim, forte. E vamos ter também o 

privilégio de ter na abertura do nosso evento o Presidente da República, Michel Temer, como 

palestrante, que fará a palestra Magna. É um marco na história do sistema: pela primeira vez 

um Presidente da República profere uma palestra no evento dos Tribunais de Contas. A 

maioria dos conselheiros já confirmaram a presença. Eu queria consultá-los porque pode 

haver a inviabilidade de quórum, a exemplo do que fizemos com o Ministério Público de 

Contas, dando a eles a condição de poderem participar do evento. Então quero o mesmo 

tratamento aos conselheiros do TCE, portanto, não teremos as sessões de terça e quinta-feira 

da próxima semana. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a 

proposição da matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Sobre essa agenda do dia 12, haverá uma alteração, eu irei ver com a mesa e 

com o Ministério Público. É o dia 12 que ele confirmou? Vamos reagendar. A doutora Silaine 

Vendramin tinha até falado comigo, mas a gente vai reagendar essa visita. Tem dois eventos. É 

uma visita do presidente da comissão do Congresso Nacional, o paraense Joaquim Passarinho, 

deputado federal, sobre as 10 medidas de combate à corrupção. Como também tem um evento, 

solicitado pelo deputado Celso Sabino, que vem aqui fazer a entrega na nossa sessão de 

comentas aos integrantes do Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente Conselheiro Luís e o eminente 

chefe do Ministério Público, Doutor Felipe Rosa Cruz, ficaram de acertar e combinar a data, 

se não me engano seria dia 29. Mas eu não tenho acompanhado porque vossa excelência ficou 

de conduzir isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: A princípio sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: O presidente da Assembleia, com o deputado autor da comenda, 

seria feito aqui no plenário. Mas vossa excelência estava conduzindo isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou só checar com o 

cerimonial nosso, mas a princípio esta data não será alterada. É um evento, mais um gesto do 

presidente da Assembleia. É a terceira vez que ele faz isso, vem à Casa, é um prestígio ao TCE 

e ao Ministério Público de Contas. Foi um gesto novamente de boa vontade do deputado Celso 

Sabino, o evento vai acontecer aqui, na nossa instituição, com o presidente da ALEPA, 

deputado Celso Sabino. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério 

Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Inclusive nós já estávamos pensando que fosse 

dia 29, assim como os homenageados. Dia 28 vai ser o evento da escola de contas com a 

presença do Doutor Júlio, procurador de contas junto ao TCU. Inclusive nós o convidamos 

para participar no dia 29 dessa cerimônia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A princípio está tudo certo, isso não terá 

alteração, agora do dia 12 a gente terá que reagendar. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Mas não era 

por causa disso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Não, no dia 12 de dezembro é a eleição do novo presidente do TCE. É uma 

segunda-feira. Vamos reagendar a visita do deputado Joaquim Passarinho. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, 

senhores conselheiros, conselheira Rosa Egídia, conselheiro substitutos, nossa procuradora 

representante do Ministério Público de Contas, servidores e servidoras dessa Corte de Contas. 

Hoje é uma data importante aqui desta Casa: é o aniversário do nosso querido amigo, 

conselheiro Nelson Chaves. E falar de Nelson Chaves aqui, todos nós o conhecemos, o tempo 

que ele tem de serviços prestados a essa Corte de Contas, mas não somente a esta Corte de 

Contas, mas ao estado do Pará. Conselheiro Nelson tem na sua vida uma história e uma 

carreira brilhante. Ainda hoje conversando com o Conselheiro Cipriano Sabino, 

comentávamos que ainda bem que a PEC passou antes dele completar os 70 anos. Todos nós 

sabemos que o conselheiro Nelson tem uma grande participação aqui, com muitas ideias, o 

plenário vem acompanhando implantação de eventos aqui nessa Corte de Contas, e ele que já 

foi presidente, passou por vários cargos, inclusive de presidente da Corte de Contas. Nós 
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gostaríamos de deixar o registro já que ele, dificilmente, desde o tempo que eu cheguei aqui, 

sei que ele no dia do aniversário às vezes está de férias, tem outros compromissos, e sempre 

não comparece a esta instituição. Mas nós sabemos que na memória de cada um está uma data 

que, com certeza, todos nós seres humanos gostamos, que é o dia do nosso aniversário. Então 

ele sempre gosta de comemorar com a família, ou seja, mais restrito. A gente respeita, mas não 

deixa de registrar aqui porque ele faz parte da história desta Corte de Contas. E com muita 

alegria e honra, nós temos o privilégio de termos uma participação, convivência com ele, quer 

seja no momento da política quando eu estive prefeita, o conselheiro Nelson nos ajudou 

bastante, levando obras e recursos para o município de Irituia, quando eu ainda estava prefeita 

nos anos 90, porque eu assumi em 1982 a 1992. E, nesse período, o conselheiro Nelson, como 

deputado estadual, nos deu uma força muito grande, nos apoiou bastante, e depois o destino 

nos conduziu para que nós pudéssemos nos encontrar. Tive a felicidade também de participar 

daquele momento de duas legislaturas com a convivência dos conselheiros aqui presentes, 

conselheiro Cipriano Sabino, André Teixeira Dias e Luís da Cunha, na assembleia legislativa. 

E, naquele momento, o conselheiro Nelson Chaves ocupando a vaga no Tribunal de Contas, no 

primeiro mandato do Doutor Almir Gabriel, e a Assembleia Legislativa numa deferência dessa 

vaga que lhe pertencia, o conduziu para esta Corte de Contas. E desde então ele presta seu 

serviço aqui, e tem ainda alguns anos para continuar com a sua lucidez e riqueza de 

inteligência. Que ele possa continuar contribuindo junto conosco durante esses anos que ainda 

tem por vir, e desejamos para ele um feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde e paz ao 

lado da sua esposa Selma e dos seus filhos Arthur e Simone, e do nosso Fábio. Que ele seja 

muito feliz ao lado da sua mãe, Mariinha, com a idade que tem, mas ela ainda se mantém uma 

pessoa muito lúcida e prestativa. Parabéns ao conselheiro Nelson. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero 

também, como a Conselheira Lourdes Lima, fazer o registro e uma homenagem, um 

reconhecimento, ao eminente conselheiro Nelson Chaves, rapidamente. A carreira e o 

currículo do eminente conselheiro Nelson é muito importante e grande, tem vários gestos e 

atividades, projetos e ações em benefícios dos cidadãos paraenses. Eu quero apenas recordas 

algumas das quais eu tive a honra de estar junto com o Nelson, eu lhe chamo assim porque o 

conheço há muitos anos e o considero amigo, irmão, leal e companheiro. Hoje ele completa 70 
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anos de idade, senhor presidente. Está bem graças a Deus, com todo o vigor, demonstrando 

exatamente a confirmação da necessidade da aprovação daquela emenda que estendeu para 75 

anos a aposentadoria para muitas pessoas no Brasil. Um exemplo é o conselheiro Nelson, tem 

plena e total condição de contribuir, ainda agora cada vez com amplitude da sua experiência, 

vivência e diversas situações que teve que enfrentar na vida, obviamente agora no alto da sua 

sabedoria com 70 anos, ele pode não só contribuir com o Tribunal de Contas, mas em qualquer 

situação que ele tiver e missão que lhe for dada. Ele pode contribuir não só com sua formação 

técnica, com seus estudos e competência, mas principalmente com a sua experiência. Ele é o 

nosso decano, conselheiro André Teixeira Dias, do Tribunal de contas. E o chamo também de 

presidente, porque ele foi presidente e está no tribunal há 21 anos, senhor Presidente, e, meus 

caros conselheiros e conselheiras, ele veio para cá em 1995. Eu, a Lurdes, o Luís Cunha, não 

sei o conselheiro André, tivemos a oportunidade de votar no conselheiro Nelson para que ele 

viesse a ser o representante do poder legislativo no Tribunal de Contas, o que nos orgulha 

muito até hoje, a indicação do poder legislativo, e a todos que estavam naquele momento na 

Assembleia que fizeram a sua indicação. O conselheiro Nelson foi vereador de Belém em um 

momento importante. Nós estávamos discutindo a Constituição no Brasil, em seguida da 

Constituição dos estados, e era a determinação da Constituição Federal e Estadual que os 

municípios fizessem a lei orgânica dos seus municípios. E foi neste momento que o conselheiro 

Nelson era vereador e Presidente da Câmara Municipal de Belém. Eu tive a honra de 

participar na condição de vereador, bem novo, 20 e poucos anos eu tinha na época, e junto 

com o conselheiro Nelson e os outros 33 vereadores nós fizemos, e eu registro os parabéns, 

porque o conselheiro Nelson era o presidente da Câmara Municipal e, obviamente, presidia 

todo o processo da elaboração da lei orgânica do município de Belém, que está em vigor até 

hoje. Pode ter tido algumas alterações e emendas, mas o que rege o município de Belém é a lei 

orgânica. E o conselheiro foi vereador de Belém e fez um trabalho tão bem feito na condição 

de vereador parlamentar municipal que, em seguida, em dois anos, elegeu-se deputado 

estadual. Eu tenho essa excelente lembrança, que é inesquecível na minha vida e, com certeza, 

na dele também, a gente receber os votos da população naquela condição especial que vossa 

excelência citou, Presidente, que era o voto escrito. Eles tinham que escrever o nome ou o 

número, não era fácil você ter uma votação suficiente para atingir o coeficiente eleitoral e os 
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votos necessários para conseguir a eleição. Naquele momento importante, eu tive alegria de 

participar historicamente desse processo junto com o vereador Nelson Chaves, que fez um 

brilhante trabalho. Foi levado pela população à Assembleia Legislativa na condição de 

deputado estadual. Foi autor de vários projetos de leis, entre eles está em vigor a Lei Orgânica 

do Município de Belém, vários requerimentos e solicitações de atendimento à comunidade. Foi 

vereador e deputado estadual atuante, mas muitos que estavam na Assembleia não o conhecia, 

talvez já tinham escutado falar, mas passaram a conhecer na época o vereador e deputado 

Nelson Chaves através da sua atuação política impecável, e conduziram ele, todos os 

deputados presentes, conselheira Lurdes Lima, vossa excelência, conselheiro Presidente, 

conselheiro André, a vir representar o poder legislativo estadual na sua vaga de conselheiro 

que determina a Constituição. Tomou posse em 1995 e já está aqui há 21 anos. Mais um 

trabalho brilhante do conselheiro Nelson foi na presidência do Tribunal em 1997 e 1998. Ele 

tomou posse em 1995 e logo em 1996 foi eleito, assumindo em 1997 e 1998. Fez seu trabalho 

na condição de presidente, inclusive ele fala para nós, e constatamos a realidade dos fatos, a 

presidência nossa foi objeto de uma composição e integração do colegiado, que teria aqui ou 

ali uma divergência, então nesse processo ele conseguiu utilizando essa possibilidade 

sabiamente da sua eleição para presidente e tentar produzir uma harmonia, integração, entre 

os conselheiros. Assim surgiu a questão do rodizio entre os presidentes. E nesse momento o 

conselheiro Nelson conseguiu mais uma grande atuação. Aqui no Tribunal são inúmeras ações, 

ideias e projetos do conselheiro Nelson. Senhor presidente, como eu disse no começo, o 

currículo dele é grande, a atuação dele é importante e grande para o estado do Pará. É um 

nome reconhecido na história do estado em diversas atuações, inclusive agora, a mais recente, 

em que ele luta pela conquista daquele espaço do aeroclube, do antigo aeroclube, já começo a 

dizer, dando de presente para a cidade um grande bosque, parque, uma área de convívio 

comum, com um projeto extraordinário. Então o conselheiro Nelson merece o nosso 

reconhecimento e os nossos parabéns. Além de todo o trabalho e dedicação que tem, é um 

grande pai, um líder, amigo, como disse, um leal companheiro, enfim, graças a Deus nós temos 

a convivência com ele. Ele pode nos ajudar muito, como nos ajuda, então essa experiência 

extraordinária que ele tem, de um bom cidadão, homem e ser humano, que o Brasil precisa 

disso nesse momento de crise. Obviamente que tivemos alguns exemplos negativos e alguns 
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muito positivos, que devem ser seguidos, que é o caso do conselheiro Nelson Chaves. A sua 

conduta, ao longo da vida, não conheço alguma situação que venha provocar qualquer dúvida 

ou situação que desabone a conduta do conselheiro Nelson Chaves. Em todos os sentidos, 

como homem, cidadão, deputado, vereador, secretário, ou todos os lugares que ele passou, 

merece os parabéns. E na data de hoje, obviamente, agradecemos a Deus, rezamos que Ele 

sempre o mantenha com saúde, sabedoria, discernimento, rezando para que ele venha a ter 

muito anos de vida e a oportunidade de comemorar seu aniversário conosco e com a sua 

família, que é uma família maravilhosa. Eu conheço também seus filhos, que são pessoas 

íntegras e maravilhosas. Então, conselheiro Nelson, receba aqui em meu nome, e de toda a 

minha família, os sinceros parabéns, um grande abraço, desejando-lhe muita saúde e que Deus 

sempre lhe abençoe ao longo da sua vida, que, se Deus quiser, ainda vem muita coisa pela 

frente. Senhor Presidente, eu concordo com que a conselheira Lurdes de Lima disse, assim 

como com algumas lembranças que eu tenho e que, obviamente, a conselheira Lurdes 

compartilha comigo, registrando os nossos parabéns em homenagem ao conselheiro Nelson 

pela sua vida toda, e lhe desejando muitos anos pela frente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor presidente, senhores conselheiros, 

nobre representante do Ministério Público de Contas, senhoras, senhores e conselheiros 

substitutos. Também não posso aqui deixar de registrar meus cumprimentos e parabenizar 

o conselheiro Nelson pelo seu aniversário. Eu não tive o prazer que vossas excelências 

tiveram de o conhecê-lo a mais tempo. Conheço-o a partir de 2012, quando nós viemos 

para cá e tomamos posse naquele primeiro momento como conselheiros substitutos. Mas 

todas as referências ditas pela conselheira Lourdes, pelo conselheiro Cipriano e por todos 

os conselheiros, sempre foram referências positivas em relação ao conselheiro Nelson, o 

que demonstra o espírito de vanguarda, sagacidade que ele possui, e a preocupação e 

conduta que ele tem em relação às coisas no estado do Pará, além da preocupação com as 

agruras da nossa população. Sempre buscando nas suas ideias o bem-estar da sociedade, 

que ele tanto presa e que ele representa enquanto um grande servidor público que é. Quero 

dizer que 70 anos não é fácil de se completar. É importante olhar para trás e verificar, 

fazendo uma reflexão das coisas boas que fizemos em relação ao nosso trabalho, família, 
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amizades, e relações construídas. E acredito que Nelson só tem aspectos positivos nesses 

anos. Então, somando-me aqui ao que já foi dito, quero desejar ao conselheiro Nelson 

muita vida longa para ele, que seja muito feliz, tenha muita prosperidade ainda ao lado de 

sua família e seus amigos. É o que eu desejo ao conselheiro Nelson. Feliz aniversário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Também não poderia deixar de participar dessa homenagem ao conselheiro Nelson 

Chaves neste dia em que comemora uma idade tão significativa. Ele que, como bem 

referiram todos aqueles que me antecederam, encontra-se em plena capacidade física e 

intelectual, nos conduzindo, nos dando exemplo de como bem desempenhar essa importante 

missão de conselheiro dessa Corte, com honradez, dignidade e competência, assim como 

ele sempre agiu nos outros cargos tão importantes que ocupou no nosso estado. Por isso, 

eu faço questão de registrar os meus votos de felicidade, muita saúde, para que ele siga por 

muitos anos contribuindo para o bem-estar do nosso estado e, obviamente, ao lado da 

bonita família que soube tão bem construir e conduzir.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia 

presidente, conselheiros, representante do Ministério Público e a todos. Quero me somar 

também às palavras já dirigidas ao conselheiro Nelson, e registrando aqui meus parabéns, 

não só pela pessoa que tive o privilégio de conhecer, mas também pela carreira que o 

conselheiro Cipriano expôs de forma bem breve, e também por esses três meses vividos 

aqui. Não só isso, mas pelas sessões que muitas vezes acompanhávamos pela internet, e 

víamos o quanto ele visa promover o Tribunal de Contas, com suas sugestões, sempre da 

melhor forma, além de combater as notícias que tentam de certa forma limitar o Tribunal 

de Contas. Também desejo muita saúde para ele e a família, além de muito sucesso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: 

Senhor presidente, Silaine Vendramin, membro do Ministério Público de Contas, 

conselheiros, servidores, jurisdicionados. Eu também gostaria de cumprimentar o 

conselheiro Nelson Chaves pela passagem de seu aniversário, dizendo que muito embora o 

pouco tempo de convivência, já nos permite digamos chegar a algumas conclusões: ele é 

uma pessoa muito prudente, concentrada e muito coerente, além de contribuir efetivamente 
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para a imagem do Tribunal de Contas com suas ideias, sugestões, sempre muito bem 

centradas e, sobretudo, mais pautadas no desenvolvimento do Tribunal de Contas e da 

sociedade paraense. Isso é digno de registro e louvor. Sei que é da sua índole, 

característica e personalidade agir assim, e isso é raro nos dias atuais. São pessoas com 

uma preocupação social como a do conselheiro Nelson Chaves, que eu pude perceber nesse 

pouco tempo de convívio e, por isso, eu desejo a ele muitos anos de vida, que Deus abençoe 

a vida dele, e isso certamente reflete positivamente para a sua família e para o Tribunal de 

Contas. Para nós é até um desejo um pouco egoístico, porque nós nos espelhamos, eu me 

espelho no Nelson Chaves, na postura e conduta dele, pois é uma das pessoas as quais eu 

pretendo seguir uma postura e conduta. Uma pessoa realmente unânime em relação a 

todas as pessoas que convivem com ele, da sua postura, e isso é louvável. Certamente esse 

desejo é de uma longa vida ao conselheiro Nelson Chaves, traz um reflexo positivo ao 

Tribunal e para a sociedade belenense e paraense de um modo geral. Meus parabéns 

conselheiro Nelson Chaves, e que Deus lhe conceda muitos anos de vida e que se mantenha 

na sua postura, você está no caminho correto. É uma análise de alguém muito mais jovem 

que ele, mas alguém externo que pode atestar isso e com toda certeza dizer a ele que o 

caminho está correto. E a vida dele colocada aqui pelo conselheiro Cipriano Sabino, a 

trajetória dele, reflete isso que eu estou falando e que não é algo momentâneo, de agora, 

parece-me que é uma postura que ele adotou desde sempre na sua vida. E eu fico feliz e 

honrado em partilhar momentos com ele, aprender e me espelhar nele. Gostaria de deixar 

esse registro, Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Também não poderia deixar de 

parabenizar o decano dessa Corte de Contas. O Doutor Nelson tem um histórico exemplar 

como bem já pontuado pelos conselheiros, conselheiro Cipriano e conselheira Lurdes. Ele 

está sempre preocupado em desenvolver um trabalho em prol do cidadão e da sociedade. 

Ele já presidiu essa Corte de Contas e deixou diversos legados. E ele sempre voltou sua 

preocupação para medidas preventivas, com programas preventivos e isso realmente traz 

um legado, que adiciona muito à Corte de Contas, porque nós sabemos que é a prevenção e 

a educação que formam a base e a construção do cidadão, a gente realmente planta para 
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colher no futuro, não adianta só punir, porque às vezes a punição não leva a nada. O 

dinheiro já foi desviado, e não tem mais volta. Mas as medidas preventivas, educadoras, 

essas é que a gente pode colher os frutos futuros. Então eu desejo que Deus abençoe 

imensamente a vida do Doutor Nelson e da sua família. Esses são os votos do Ministério 

Público de Contas a esse importante conselheiro da Corte de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. 

Concordo com tudo que foi dito aqui. É uma pena que o conselheiro Nelson Chaves não 

esteja aqui para ouvir dos colegas toda essa manifestação de carinho e admiração, que é 

unânime aqui na Casa e que a gente sente e demonstra por ele. Eu o conheço a bastante 

tempo, e, aqui e ali, é natural, ainda mais agora como presidente, discordar de uma coisa 

ou outra, pois a divergência eu acho saudável. Mas eu reconheço no conselheiro Nelson 

Chaves valores: um homem de bem, visionário, uma pessoa que se compromete com uma 

sociedade melhor e luta por isso. Então eu peço nesse dia as bênçãos de Deus para ele, 

desejo-lhe parabéns, que ele continue com saúde e entusiasmado na sua função, aqui 

dentro, se dedicando para continuar servindo da melhor forma a sociedade paraense. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Antes que 

vossa excelência encerre, eu gostaria que a Secretária anotasse o meu pedido de férias 

logo após o recesso de final de ano. A partir do dia 09 de janeiro, quinze dias, se o plenário 

assim deferir meu requerimento, naturalmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Como eu estou vendo umas cabeças 

balançando, não concordando, o conselheiro Odilon tem muitas divergências aqui, nesse 

período, eu tenho que fazer uma consulta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Tem que aproveitar esse período. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É brincadeira. É 

merecedor do descanso, conselheiro trabalhador, então vai poder usufruir desse tempo de 

férias que a lei permite para poder descansar e se recompor. Eu vou anunciar na próxima 

sessão o período do recesso, que está mais ou menos já alinhado com os senhores 

conselheiros. A gente vai anunciar na próxima sessão o recesso do Tribunal de Contas, que 

é seguindo o regimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: Essa agenda é a programação até o ultimo dia, nós temos alguns 

eventos importantes ao longo desse período, aliás, falta menos de um mês, acredito eu, 

para entramos nesse período do recesso. Então nós temos a data da eleição do Tribunal de 

Contas, da presença da Assembleia Legislativa e algumas situações que vossa excelência 

tem conduzido muito bem o processo. E eu o parabenizo e cumprimento vossa excelência. 

Então podia até ver essa semana, no sentido da gente já fazer uma espécie de programação 

de agenda para o Tribunal de Contas, para dar ciência a todos conselheiros, servidores e 

até ao Ministério Público, que é nosso parceiro, no sentido de se programar para 

cumprimento de toda a agenda que, acredito eu, hoje é dia 17, dia do aniversário do 

conselheiro Nelson, mas se não tiver estamos próximos, e atividades, vamos dizer assim, 

fora o feriado, domingo, sábado, nós temos menos ou entorno de 20 dias de programação 

regular. Então achava interessante o quanto antes fazer a programação, para que todos 

tenham, não só os servidores do Tribunal, como os conselheiros, essa agenda de 

programação. E tirando a brincadeira, eu quero fazer o registro do conselheiro Odilon, 

com certeza absoluta merecido, um grande conselheiro, posso chamá-lo de trabalhador 

efetivo, no sentido que ele se dedica profundamente, veste a camisa, sua, em virtude do seu 

oficio, do seu trabalho, em defesa da instituição Tribunal de Contas. E honra obviamente 

todo o processo que o levou a conselheiro, não só honrando a gente, mas também a todos 

da sua família. É apenas uma brincadeira que fazemos quando um conselheiro pede férias, 

mas vossa excelência, conselheiro Odilon, merece, com certeza absoluta, o nosso 

reconhecimento, aplausos, pelo brilhante trabalho que tem apresentado à frente do 

Tribunal. Fica a sugestão, presidente, para a gente fazer uma programação, mas sei que 

vossa excelência me disse que já estava fazendo, inclusive hoje de manhã já conversamos 

sobre essa programação. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. E fica certo que na próxima 

sessão já combinando tudo isso com os conselheiros, levando em conta a proposição do 

conselheiro Cipriano, nessas ponderações a gente vai anunciar o calendário até o final do 

ano, ou seja, até o recesso. Porque após o recesso, só tem a data da posse do novo 

presidente e vice-presidente. Quanto ao corregedor, eu não sei por enquanto se vai ser ou 
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não, mas é o caso de nós decidirmos juntos, a questão do ouvidor, que até então não faz 

parte. Tem que ver essa questão da legislação em relação à posse. Mas isso a gente vai ter 

que ver, se elege o presidente, o vice e o corregedor. Depois o presidente, indica o ouvidor, 

mas isso a gente vai ver em um outro momento. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º 

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

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

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

Estado. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e oito dezoito 

(12h18min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 17 de novembro de 2016. 
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