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ATA Nº 5.445 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de fevereiro do ano dois mil e 

dezessete (2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, 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 André Teixeira Dias, por motivo de saúde. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e seis (26) 

de janeiro de 2017, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2013/53061-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 
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temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, 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 pela denegação dos registros com recomendações à SEAD, SECEX e tomada de 

providências por parte da AGE (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contratações, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, aplicando ao Senhor 

Paulo José Campos de Melo a multa no valor de R$906,00 (novecentos e seis reais) pela 

remessa intempestiva dos contratos a este 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. Neste momento se registrou a ausência em 

plenário de Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2008/50659-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Ação Labinho 

Empreendimento Social, responsável Eduardo Moraes Rodrigues, 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 aplicação de multa 

regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas 

presentes contas, Doutor José Augusto Silva, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 

90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra, tendo o causídico declinado de 

fazê-la. 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, 

dispensando a multa pela remessa intempestiva das contas em face do prejulgado nº 14 desta 

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52937-0, que trata 

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

procedência Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, responsável Neide Baia Pinheiro 
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Lourenço, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 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 regularidade das contas com aplicação de multa regimental à senhora Maria Silvia Martins 

Comarú Leal (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a Senhora Maria Silvia Martins 

Comarú Leal estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que a fez nos seguintes termos: Bom dia a todos e a todas. 

Gostaria de parabenizar a doutora Maria de Lourdes Lima de Oliveira por ter assumido a 

presidência desse Tribunal de Contas. Cumprimentar o conselheiro Nelson Chaves, em nome 

do qual eu saúdo os demais conselheiros. Bom dia. Houve emissão de parecer de aplicação de 

multa à minha pessoa por não ter enviado laudo conclusivo, convênio 30/2010, havido entre a 

SESPA e CEDENPA, cujo objetivo, conforme já disse conselheiro Nelson Chaves, foi a 

realização do 6º encontro de mulheres quilombolas, no valor total de R$54.495,00. Com 

vigência ocorrida no período de 30/06/2010 a 30/09/2010. Então, diante disso, houve 

aplicação de multa à minha pessoa. De início, eu gostaria de frisar que eu fui secretária de 

saúde no período de 25/05/2009 a 29/10/2010. Em 29 de outubro de 2010, ainda transcorria o 

prazo estabelecido para o CEDENPA apresentar sua prestação de contas de acordo com a 

cláusula 3ª, itens F, G e H do convênio. O que significa esclarecer que o CEDENPA tinha até o 

dia 30/11/2010 para apresentar a referida prestação de contas, fato esse que ocorreu em 

26/11/2010, ou seja, quase um mês após a minha saída da sede. Vale ressaltar que em 

19/11/2010, consta nos autos do processo, época em que eu também já não estava na SESPA, a 

divisão de prestação de contas da SESPA, através do oficio 173/2010, que também consta no 

processo, cobrou ao CEDENPA documentação pertinente à prestação de contas, conforme 

consta também no processo. Tendo em vista o princípio da impessoalidade da gestão pública e 

que a prestação de contas do CEDENPA ocorreu fora do meu período de gestão junto à 

SESPA, eu solicito e, ainda, levando em consideração que as contas do CEDENPA foram 

totalmente aprovadas, que não me seja aplicada a multa regimental. Muito obrigada. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para acolher a documentação apresentada e solicitar a 
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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 2011/52897-3, 

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 conveniado, recebido e não declarado 

legalmente, com aplicação de multas regimentais ao responsável supra e às senhoras Maria 

Ribeiro da Silva, Laura Nazareth de Azevedo Rossetti e Maria Silvia Martins Comarú Leal; 

ficando estas duas últimas sujeitas à responsabilização solidária pela aplicação dos recursos 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que os advogados José Geraldo de Jesus Paixão, 

representante do responsável, André Luiz Trindade Nunes, representante da Senhora Laura 

Nazareth de Azevedo Rossetti, e a Senhora Maria Silvia Martins Comarú Leal estavam 

presentes e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhes 

concedida a palavra, tendo primeiramente o Doutor José Geraldo de Jesus Paixão pronunciado 

nos seguintes termos: Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor representante 

do Ministério Público, demais conselheiros, ilustres auditores. Conforme se verifica, trata-se 

de um convênio celebrado entre a SESPA, Prefeitura municipal de Palestina do Pará, no 

exercício de 2008, em que afeta o ex-prefeito Valciney Ferreira Gomes, havia necessidade de 

ser encaminhada a prestação de contas, convênio 105, iniciado em 2008. Então, nessa 

oportunidade, o interessado faz chegar aos autos, encaminha a prestação de contas, com as 

notas de empenho, notas fiscais referente ao período, os recibos, pelo que a defesa requer que 

sejam reavaliados e reapreciados na abertura de instrução. Em seguida, manifestou-se o 

Doutor André Luiz Trindade Nunes: Bom dia, Excelentíssima senhora conselheira presidente, 

demais conselheiros, representante do Ministério Público e servidores dessa Casa. 

Primeiramente, eu queria deixar o registro aqui em nome do escritório do doutor Sábato 

desejando todo sucesso para a senhora na condução desse tribunal. Eu serei breve. Até porque 

o caso em relação à nossa cliente não requer muita complexidade. Primeiramente, queria fazer 

a juntada do instrumento de procuração. Já visto aqui, certifiquei que não consta nos autos em 
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favor da nossa cliente. Senhora presidente, a moldura fática, no que diz respeito à senhora 

Laura Azevedo Rosetti, ex-secretária se saúde do estado, é tão somente ao fato dela 

supostamente não ter apresentado o relatório de acompanhamento e fiscalização do objeto do 

convênio, bem como laudo conclusivo. Ocorre que, embora tenha enviado vários ofícios à 

Prefeitura de Palestina, no sentido de que fosse fornecido documentação para que viabilizasse 

esse relatório, esses ofícios não foram atendidos. Mas no momento em que o Ministério Público 

determinou que fosse solicitado a citação da senhora Laura Rosetti para apresentação de toda 

essa documentação, a mesma, quando da apresentação da sua defesa, fez questão de 

apresentar esse relatório, o qual já consta nos autos. Nesse sentido, a 6ª controladoria desse 

tribunal opinou pelo afastamento de qualquer penalidade no que diz respeito à senhora Laura 

Rosetti, tendo em vista que qualquer suposta irregularidade, já haveria sido sanado. Nesse 

caso, excelência, a gente pugna que seja afastada a penalidade no que diz respeito à senhora 

Laura Rosetti em consonância com o relatório conclusivo da 6ª controladoria desse tribunal. 

Muito obrigado e um bom dia a todos. Por fim, manifestou-se a Senhora Maria Silvia Martins 

Comarú Leal: Bom dia a todos. Houve um parecer jurídico, por parte do Ministério Público de 

Contas, o qual foi sugerida, em tese, aplicação de multa à defendente por não ter enviado em 

tempo oportuno o laudo conclusivo do convênio SESPA 105/2008, havido entre a SESPA e a 

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, cujo objeto foi financiamento de ações de saúde, 

com vigência ocorrida de 26/06/2008 a 27/10/2009. Demais disso, houve o requerimento, 

também, da solidariedade quanto à devolução ao cofre público estadual dos valores 

repassados durante o convênio. Do início, eu gostaria de esclarecer que o convênio em tese foi 

tabulado em época anterior à minha gestão, ocorrido em 25/05/2009 a 28/10/2010, conforme 

constam as publicações da minha nomeação e exoneração. Em verdade, no convênio, apenas o 

terceiro aditivo foi por mim assinado. E foi apenas para fins de prorrogação do prazo de 

vigência do contrato. Com efeito, não houve, da minha parte, ordenação ou repasse de 

qualquer despesa do convênio. Que isso, por sinal, para o decreto executivo 1618 da senhora 

governadora à época, cujos efeitos foram prorrogados no ano anterior. Esse decreto 

contingenciou a despesa na administração pública. E todas as despesas nessa época eram 

deferidas pela câmara social de gestão do estado. Então, eu gostaria de frisar que eu não fui 

ordenadora de nenhum repasse a esse convênio. E também não fui, em nenhum momento, 
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executora dos recursos das despesas efetuadas pela Prefeitura de Palestina do Pará. Gostaria, 

também, de esclarecer que, embora o valor total do convênio fosse de 446 e 375 mil reais, 

houve anulação de duas notas de empenho. Então, o valor total do convênio foi de 

R$333.125,00 reais. Frise-se, novamente, que nenhum desses valores foram ordenados ou 

executados diante da minha gestão. Muito embora o ex-prefeito de Palestina do Pará nunca 

tenha apresentado a referida prestação de contas, foi enviado oficio pela SESPA àquele 

município solicitando a prestação de contas. Mesmo assim, o laudo conclusivo foi devidamente 

confeccionado e juntado aos autos. E esse laudo técnico diz que o objeto do convênio não foi 

alcançado. Esse laudo conclusivo, embora tenha sido feito intempestivamente, já fora do prazo, 

se tivesse sido feito ontem pela SESPA, teria a mesma conclusão, ou seja, de que o objeto do 

convênio não foi alcançado. Gostaria também de esclarecer, novamente informar aos dignos 

conselheiros, a corda bamba em que vive um secretário estadual de saúde na minha época e na 

atual. Ele está correndo sempre à frente do próprio tempo de modo a atender questões 

emergenciais de saúde de todos os municípios que necessitam tanto de receber políticas 

públicas. Fato soberbos que militam em favor nosso. E, por conseguinte também, devem ser 

levados em consideração o não atendimento a tempo de uma solicitação dessa Corte. Sem 

qualquer dúvida, muito embora, o laudo conclusivo tenha sido confeccionado com pequeno 

atraso, tal fato não desnatura a origem de todo o problema, que foge à competência e 

responsabilidade da defendente, posto que o descumprimento exclusivo por parte do prefeito à 

época de Palestina do Pará, quanto a sua prestação de contas e a máxima ausência de 

ordenação ou qualquer repasse de numerário pela minha pessoa, não configuram razões 

suficientes para que eu seja solidária com a devolução de recurso. Portanto, como não fui 

ordenadora de qualquer valor em nível de repasse de recursos, solicito ser eximida de toda e 

qualquer condenação. E se o laudo tivesse sido emitido hoje, teria o mesmo resultado, também 

requeiro que seja retirado o pagamento de multa da minha pessoa. É isso que eu tenho a dizer. 

Tenham todos um dia abençoado. Muito obrigada. A matéria foi colocada em discussão. 

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

acolher os documentos apresentados 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 
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relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50334-0, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Castanhal, responsável Hélio Leite da 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 o encaminhamento da cópia integral destes autos à Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado para os ulteriores de direito (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, sem 

importar em devolução de valores, aplicando-se, no entanto, ao responsável pelas mesmas a 

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

infracional apresentada. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: julgar as contas 

regulares com ressalva. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Acompanho o voto divergente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto divergente. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (3x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2009/51545-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Primavera, responsável Selso Luiz dos Santos Gomes, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

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 

conveniado, devidamente legalizado, com sujeição a multas regimentais ao responsável supra e 

à senhora Maria do Socorro Costa Coelho, sem prejuízo da responsabilização solidária pelo 

débito do valor conveniado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 
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A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução 

de valores; aplicando-se, ainda multa de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) à 

senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzman pela não confecção e sequente apresentação 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 2011/50433-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, exercício financeiro de 2010, responsáveis 

Jorge Luiz Guimarães Panzera e Leandro Schilipake, 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 regularidade das contas do senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera e 

irregularidade das contas do senhor Leandro Schilipake com devolução do valor glosado e com 

sujeição à aplicação de multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares de 

responsabilidade do senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera e irregulares as contas de 

responsabilidade do senhor Leandro Schilipake, declarando-o em débito para com o erário 

estadual no valor de R$ 6.050,04 (seis mil, cinquenta reais e quatro centavos), que deverá ser 

devolvido devidamente corrigido, juntamente com a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

pelo dano causado. 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 2011/52378-7, que trata 

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

procedência Associação Cachoeirense de Pessoas Portadoras de Deficiência, responsável 

Nazareno Cordeiro Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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 
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irregularidade das contas do senhor Nazareno Lima, imputando-se responsabilidade solidária 

tanto à Associação Cachoeirense como para a senhora Lindomara dos Santos Carvalho 

Fernandes, para todas as sanções pertinentes, com determinações corretivas à ALEPA (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 responsável pelas mesmas em débito para 

com o erário estadual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância a ser devolvida 

devidamente corrigida juntamente com as multas de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo débito 

apontado e de R$ 1.000,00 (mil reais) pela intempestividade na apresentação da prestação 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 2012/50278-2, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, exercício financeiro de 2011, responsável 

Marcos Vinicius Eiró do 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 2006/50200-8, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Breves, responsável Luiz Furtado Rebelo, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero chamar atenção do plenário, porque julgo 

que deverá ser uma posição a adotarmos. A secretaria me informa, ao trazer o processo, que 

na citação do interessado houve uma recusa do recebimento do telegrama. Então, essa coisa 

que temos que avaliar porque se não houver uma ação nossa junto à empresa de correio e 

telégrafos, enfim, sempre o endereço, qualquer pessoa que chega e diz: “Está aqui, conselheiro 

Cipriano, o motivo da entrega foi recusado”. Qualquer cidadão que deixa lá, no seu domicílio, 

uma pessoa devidamente instruída, o telegrama chega. Eu não recolho, não recebo, então fica, 

eventualmente, numa situação interminável em certos casos. Então, saber se, de fato, 

aconteceu a não identificação, doutor Felipe, do endereço, que está perfeitamente identificado. 

Mas há recusa de recebimento. Eu não sei, pessoalmente, o que dizer. Por isso, eu peço 
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anuência do plenário com opinião do Ministério Público. Não foi encontrado endereço. Já 

houve caso aqui. Me lembro até de um prefeito que, exaustivamente, dizia que o endereço dele. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Ele se recusou? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas aqui há recusa no recebimento. Uma correspondência oficial. Esse fato, 

sendo aceito, ele abre um enorme precedente aqui. Então diz: “Não. Manda dizer que não 

estou. Não recebo. Não há citação”. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas se houve recusa, é sinal que tomou 

conhecimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: É que na realidade, senhora presidente, apenas até por hipótese, argumentar, o 

interessado pode dizer: “Eu não sabia que houve a recusa”. Ele pode alegar várias coisas. 

Estamos procurando uma oportunidade de que não haja brecha para evasivas. Entendeu? E 

agora, julgamos o processo. “Não recebi”. Quem estava ali? Se estivesse no processo, 

identificado a pessoa que recusou, já é uma outra coisa. Mas, de repente, uma pessoa, imóvel 

fechado. Enfim, a explicação. Então fazemos o julgamento, vem o recurso: “Não fui 

notificado”. Anula tudo o que fizemos aqui. Se o plenário achar que eu devo julgar, eu faço. 

Mas já é essa posição. Até estou colocando o tema em discussão para que possamos dar um 

voto consistente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: A gente vai retirar então? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas eu peço que, na retirada, eu possa escutar, exatamente, uma 

orientação, que é da presidência, que é da procuradoria. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Falando também 

um pouco da minha experiência, de servidor anterior, fui oficial de justiça durante muitos 

anos, sete, dez anos. E o regramento e a lógica da comunicação processual, ainda que sirva, 

subsidiariamente, das regras do CPC, é um pouco distinta. Porque os administradores, 

presume-se, até provem o contrário, que os endereços que informaram aqui, à essa Corte, são 

os endereços para comunicação. Qualquer alteração posterior a isso, há necessidade de 

comunicar. Na justiça comum, processo ordinário, essa presunção não existe. Até porque o 

ônus da prova, lá, é do estado, de quem requer. E há a figura da citação por ora certa da 

intimação, se for o caso, quando há uma recusa, quando a parte tenta se ocultar, aqui não. Eu 
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acho que, no meu entender e do ministério público, o prosseguimento do julgamento é possível. 

Qualquer alegação, recurso, ele teria que provar que não estava mais nesse endereço e teria 

comunicado a essa Corte. Porque até que se prove o contrário, presume-se que esse endereço é 

o correto. E que ele foi cientificado. Se ele não quis receber, é um ônus que ele tem que arcar. 

Acho que a Corte não tem que se antecipar e trazer um argumento que é, eminentemente, do 

responsável, no caso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Com aval do fiscal da lei, eu gostaria de saber, agora, a posição 

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

Por isso a discussão, conselheira. Eu, aqui, me sentia em dúvida em relação a esse fato. Mas 

com alegações e explicação do doutor Felipe, eu me sinto à vontade, agora, para relatar o 

processo. 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, devidamente corrigido, além da sugestão de que seja perquirida sindicância interna 

do TCE, no intuito de verificar o atraso de mais de sete anos que fez por incidir a prescrição 

intercorrente (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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu destaco uma manifestação do 

relatório do conselheiro Nelson Chaves na questão de apurar o motivo dessa demora. É 

importante essa questão pois acho que pouco se falou nisso ainda. E eu quero cumprimentar o 

conselheiro Nelson por isso. Parabenizá-lo de fazer essa observação no sentido de qual 

justificativa teria um processo que está há 7 anos está na plenária. Era essa observação, 

louvando, obviamente, os integrantes que participaram da equipe técnica, do ministério 

público e do próprio relator que dá essa sugestão. Isso é uma questão relativamente nova. Já 

se discutiu muito sobre isso. Mas não dessa forma. E é importante registrar essa questão de 

apurar, verificar a razão da demora, se for o caso, até abrir uma sindicância. Então, acho 

importante isso. Friso essa questão, presidente. Encerrada a fase da discussão, passou-se a 

votação: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, em esclarecimento a sugestão da verificação desse atraso, parte ministério público 
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pela lavra do eminente procurador, Doutor Patrick. Eu acolho a recomendação, não vou fazer 

constá-la do voto a respeito da multa, mas acolho a recomendação e sugiro à direção da Casa 

que diligencie no sentido de averiguar essa elástica demora. O voto: diante do exposto, e do 

mais do que dos autos constam, julgo essa tomada de conta de responsabilidade do senhor Luiz 

Furtado Rebelo irregular, com devolução do valor de R$36.900,00 nos moldes do artigo 158, 

inciso III, alínea b do regimento interno. Quanto às multas de caráter punitivo, deixo aplicar 

ao senhor Luiz Furtado Rebelo e senhor Haroldo Teixeira da Costa em face da prescrição 

intercorrente da pretensão punitiva. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero cumprimentar o conselheiro mais uma vez. É 

uma questão inédita. Veja bem. Além de fazer estudo técnico a fundo de toda a questão do 

processo, há uma inovação de buscar essa questão. É uma discussão do tribunal, aliás, de 

todos seminários do Brasil, verificar a questão de passivos processuais, ou seja, deixa 

deixando em dúvida qual a segurança jurídica que um gestor tem depois de sair prestar contas, 

ficar anos e anos perde-se o processo. Se perdem os documentos, a obra que foi feita já 

deteriorou. E uma série de outras questões. Então, eu acho que essa decisão é inédita e 

importante. Eu acompanho na íntegra a manifestação. O voto, aliás, do eminente relator. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Luís Cunha. Conselheira Rosa Egídia. O voto é julgar as contas 

irregulares, ficando responsável pela mesma em débito para com erário estadual no valor de 

R$36.900,00, que deverá ser devolvido ao erário estadual devidamente corrigido sem 

aplicação de multa em face da prescrição intercorrente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, antes do resultado. 

Conselheiro Nelson pediu, incluiu no voto dele, acatando a sugestão do ministério público. 

Inclusive até falou o nome do doutor Patrick. Então, a sugestão do ministério público foi que se 

apurasse, fosse o caso de estudar até abrir uma sindicância para verificar o motivo da demora 

do julgamento desse processo. O conselheiro Nelson acatou isso. Incluiu no voto dele. Era o 

que eu queria colocar. E outro registro, presidente, cumprimentar também conselheiro Nelson, 

doutor Felipe, processo precisa ser retirado de pauta. Por uma questão de citação. 
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Rapidamente foi debatido, discutido e o conselheiro Nelson, então, voltou e colocou o processo 

em pauta. Já estamos votando o processo. Inclusive, com essa inovação que eu destaco. Faço 

questão de frisar. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Luís confirma. Conselheira Rosa confirma. Eu acompanho o 

relator em parte. Divirjo nessa questão, porque se nós formos, agora, perquirir sindicância, 

temos inúmeros processos nesta Corte de Contas que têm alguns anos. Eu sei que as gestões 

anteriores vêm fazendo esforço enorme para que possamos, realmente, diminuir o passivo. Não 

sei se, com essa decisão, teríamos condições, também, em outros que estão igualmente nessa 

situação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Eu poderia sugerir encaminhar à corregedoria uma recomendação de verificação a 

respeito do atraso. Não, necessariamente, uma sindicância, mas um encaminhamento à 

corregedoria do tribunal, para que apurasse justificativas do atraso como uma função, 

eminentemente, da corregedoria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu não entendi assim. Ele não determinou a sindicância. Mandou 

avaliar a questão. Se for o caso, então apurar também uma sindicância. Esse foi o voto que ele 

deu e que eu dei. Não mandou. Determina a abertura de sindicância. Não é isso? Mas 

conselheiro Nelson pode explicar. Ele está apenas chamando atenção. Existe essa situação. 

Mas não tomou. E vamos fazer, como eu disse, no meu voto. Já está tudo administrado. Avaliar 

a questão, se for o caso, fazer a apuração. Essa que é a questão. Mas ele chama o assunto, voto 

dele, por uma decisão do plenário. Existe essa dificuldade, temos que entender essa questão. 

Tem que ver o processo. Cada um é um. Mas vai ver quantas sucessivas tentativas de 

procrastinar, não ser julgado. Porque uma conta dessa julgada, pode tornar a pessoa 

inelegível. E, por alguma razão, utilizam artifícios lícitos ou ilícitos, isso que ele está 

questionando. Vamos verificar. Não é determinando. Então, eu acho que foi isso. E acho 

importante a sugestão dele. E votei nesse sentido, até porque não seria agora, imediatamente 

determinar abertura de sindicância. Não teríamos elementos para isso nesse momento. Mas 

analisar a questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Primeiro eu quero louvar o seguinte: como se fala em prazo anterior, eu fico muito 

feliz também com a manifestação do conselheiro Cipriano que, em primeiro lugar, afasta 

qualquer fulanização do processo. Não está visando aqui para trás. E achei conveniente, lendo 
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o processo, a manifestação do eminente procurador doutor Patrick, de que, na hora do voto, 

vou recordar como falei. Eu disse, antes do voto: “Farei um preâmbulo sugerindo à Casa que 

acatasse a sugestão dele”. E dei o voto, em seguida, do processo. O preâmbulo sugeriu que se 

acatasse. Porque ele traz a lume uma situação extremamente importante. Uma coisa é o 

processo delongar, por exemplo, com a necessidade de uma diligência por falta de 

informações. A outra, de fato, é o engavetamento de processos. Isso é outro caso. Isso é o que 

determina um ato omisso, às vezes, involuntário. Mas sabemos que, muitas vezes, o que 

acontece em todas as casas do controle externo, e ainda está faltando isso no Brasil, é se julgar 

os omissos. Aqueles que têm o conhecimento da lei e não aplicam. Estão acima da lei. Porque 

dizia-se que o Brasil é a terra dos fatos consumados. “Deixa aquilo lá, ninguém vai ver, 

acabou-se”. Isso, muitas vezes, interfere na possibilidade de alguma pessoa não bem-

intencionada, disputar uma eleição com comprovação que não devia. E temos que exercitar 

essa função, independente, de agradar quem quer que seja. Então, o fato do engavetamento do 

processo como sugere a afirmação do ilustre procurador é o fato de grande gravidade. E quem 

fez isso tem que aparecer, porque senão, somos todos nós os engavetadores. No próprio Brasil 

já se diz que houve o procurador, com o devido respeito, engavetador geral da república. Mas 

parece que essas gavetas estão abertas agora. E se não tomarmos essa oportunidade, as 

pessoas vão passando, cometendo deslizes e as coisas ficam por apurar. De maneira que eu 

concordei primeiramente com a afirmação e esclarecimento do doutor Felipe. E acho que toda 

vez que chegar ao nosso conhecimento, devemos, sim, especialmente, vinda de uma 

manifestação de um órgão como o ministério público de contas e com uma manifestação de um 

procurador da estirpe do doutor Patrick. É nesse sentido. Eu voto nos termos que eu procedi. 

Essa parte da avaliação é o preâmbulo. Fora do voto, final que vou dar, mas é acolhendo. 

Depois passo ao voto. A presidência então, proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator, exceto em relação à análise da instauração da 

sindicância que foi por maioria de votos. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/50810-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Administrativo 

Permanente da Rede Outeiro de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável, responsável 

Valderez Maria Rodrigues Carreira, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

pela irregularidade das contas com devolução do valor apurado e sujeição a aplicação das 

sanções cabíveis na espécie; sugerindo, ainda, a inscrição da pessoa jurídica epigrafada como 

responsável solidária pelas contas em apreço (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 

responsável e a entidade solidariamente responsáveis pela devolução de R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais), devidamente atualizado, juntamente com as multas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

pelo débito apontado e de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo não encaminhamento da prestação de 

contas. Tendo em vista a ausência destas implicar em ato de improbidade administrativa, 

determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público Estadual para a adoção das medidas legais cabíveis. 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 2012/50835-9, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na União dos 

Vereadores do Sul e Sudeste do Pará, responsável Denizete Alves da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 a devolução da 

importância recebida e não declarada legalmente, com sujeição a aplicação das sanções cabíveis 

na espécie (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 a responsável e a 

entidade solidariamente responsáveis pela devolução de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e 

quinhentos reais), devidamente atualizado, juntamente com as multas de R$ 2.450,00 (dois mil, 

quatrocentos e cinquenta reais) pelo débito apontado e de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo não 

encaminhamento da prestação de contas. Tendo em vista a ausência da prestação de contas 

implicar em ato de improbidade administrativa, determinar, após o trânsito em julgado da 
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decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para a adoção das 

medidas legais cabíveis. 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 2013/50997-0, que trata 

da Tomada de Contas Especial instaurada na Cor – Cidadania, Orgulho e Respeito, responsável 

Marcelo Brito de Carvalho, 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 a devolução da importância recebida e não declarada legalmente, com sujeição 

a aplicação das sanções cabíveis na espécie (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, 

compelindo o responsável pelas mesmas à devolução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

devidamente atualizado, juntamente com as multas de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo dano ao 

erário e de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pelo descumprimento ao prazo legal, 

aplicáveis apenas ao senhor Marcelo Brito de Carvalho. 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 a 

ausência em plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51214-7, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no conselho escolar da E.R.C. Pedro Marques de Mesquita, responsável Luis Ayres 

de Menezes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias 

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

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

pelo irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, com sujeição a multas 

regimentais ao responsável supra e à senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann; entendendo-se, 

ainda, sugerir ao senhor Luis Ayres de Menezes a aplicação de sanção de inabilitação para 

cargo em comissão e função de confiança prevista no art. 85 da LOTCE (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 
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notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa).  Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário 

estadual na importância de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), juntamente com as multas 

de R$1.740,00 (mil e setecentos e quarenta reais) pelo dano causado ao erário e R$906,19 

(novecentos e seis reais e dezenove centavos) pela instauração da tomada de contas e, ainda, a 

multa de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) à senhora Iracy Gallo 

Ritzmann pelo não acompanhamento a execução do convênio, com a remessa dos autos ao 

Ministério Público do Estado para as providências da sua competência e para a SEDUC e AGE 

para conhecimento. 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 

2013/51459-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Federação Paraense de Boxe, 

responsável Sabino dos Santos Ribeiro, 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 2013/53142-5, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na União dos Estudantes Secundaristas de Belém, responsável Damião Gilberto 

Araújo de Oliveira, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, e com sujeição a multas 

regimentais ao responsável supra e à entidade convenente - sem prejuízo da responsabilização 

solidária pelo débito do valor conveniado à pessoa jurídica e multa 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 proposta de decisão para julgar as contas irregulares e declarar 

solidariamente pelo débito de R$10.814,00 (dez mil, oitocentos e quatorze reais) seu 
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responsável e a União dos Estudantes Secundaristas de Belém, aplicando ao responsável as 

multas R$2.162,80 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos) pelo débito 

apontado e R$1.812,38 (um mil, oitocentos e doze reais e trinta e oito centavos) pela 

instauração da tomada de contas; aplicar, também, à entidade a multa de R$2.162,80 (dois mil, 

cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos) pelo débito apontado; aplicar à multa de 

R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) à senhora Iracy de Almeida Gallo 

Ritzmann pela não comprovação do acompanhamento e supervisão do convênio. Por fim, que 

se determine à SECEX que passe a incluir na instrução processual em seu relatório observação 

quanto ao cabimento da responsabilidade solidária, ainda, com o encaminhamento de cópias da 

decisão ao Ministério Público para as medidas que julgar necessárias. Consultado o Plenário, 

este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu até para manter a coerência com o que já discutiu aqui 

sobre responsabilidade solidária, eu vou concordar com a relatora em tudo, menos em 

responsabilidade solidária, mas com divergência: contas irregulares com devolução, 

responsabilizando o responsável pelas contas, mas sem responsabilizar solidariamente a 

pessoa jurídica. É assim que voto. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Presidente, da mesma forma, louvando o voto proposto, que é 

correto do ponto de vista do legalismo estrito, mas no caso talvez não seria razoável 

inviabilizar o funcionamento da união dos estudantes, caso se aplique a solidariedade nesse 

caso é uma entidade sem fins lucrativos, aqui, nós fazemos o uso dos princípios de formalismo 

moderado, fins sociais, a própria educação que está envolvida. A simples reprovação das 

contas já é uma sanção, então eu vou acompanhar a divergência, presidente, neste caso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu 

também, para ficar bem claro, eu vou acompanhar essa questão da solidariedade, como eu 

tenho feito em algumas situações, mas sem a multa. Essa questão que eu quero separar. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Vossa Excelência acompanha a solidariedade sem a multa. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, eu 
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também, além de acompanhar a divergência com relação à solidariedade, eu sugiro, também, a 

exclusão da multa com respeito às entidades sem fins lucrativos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Deixa eu me fazer entender. Vossa 

Excelência, conselheira Milene, propôs multa ao responsável e também à pessoa jurídica? Não 

entendi. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Apenas em relação ao débito. Em relação a instauração da tomada de contas, a multa 

está sendo aplicada apenas ao responsável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Foi isso que eu entendi. E a pessoa jurídica? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Ela 

está sendo responsabilizada pela devolução dos valores. E também pela aplicação, uma multa 

em relação ao débito apurado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Então em relação a multa eu quero divergir também para a pessoa jurídica. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Então, conselheiro Cipriano, eu também estou com a divergência, voto com a 

divergência. Conselheiro Cipriano vota com a divergência simples pela multa; eu voto com a 

divergência em todos os termos, retirando a solidariedade, retirando a multa pela. Deixando 

apenas a multa ao responsável pela tomada de contas. E o débito também ao responsável. 

Então a maioria votou pela irregularidade com débito total ao responsável e com multa ao 

responsável. A presidência proclamou que o voto divergente foi o vencedor por maioria de 

votos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, eu até queria pedir à conselheira Milene que pudesse encaminhar a mim, se 

possível, esse relatório e voto, eu estou discutindo há mais de anos esse assunto com a minha 

assessoria sobre responsabilidade solidária e multa. A gente já discutiu bastante e não chegou 

a um entendimento, de repente, lá na frente eu posso mudar de ideia em relação à 

responsabilidade solidária, no momento, eu não tenho ainda essa convicção, o que foi que no 

meu entendimento a gente fez aqui? Nós estamos punindo quem não aplicou corretamente o 

dinheiro público, aquele que assinou o convênio, aquele que foi responsável pela aplicação do 

dinheiro, contas irregulares sem devolução e multa. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Conselheira Lourdes, me permite só uma 

colocação até porque essa questão da responsabilidade solidária tem sido uma questão muito 
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sensível no tribunal. A gente já passou outros processos aqui, eu acho que talvez a gente 

precise realmente se conscientizar em relação a isso, porque todo repasse que é feito por 

entidade do terceiro setor é feito por entidades sem fins lucrativos. Até porque o estado não 

pode repassar recursos para entidades que não sejam nessas condições. Nós temos 

aproximadamente 200 mil entidades sem fins lucrativos no Brasil, dessas 200 mil, temos 

aproximadamente 5% só no estado do Pará e o repasse de recursos para essas entidades é um 

grande ralo de recurso público que vai sem a devida prestação de contas e sem a devida 

análise se o interesse público realmente está sendo executado. Então, eu penso que ao nos 

tornarmos mais rigorosos nessa cobrança de que a entidade realmente passe a se 

responsabilizar nessa prestação de contas, isso é importante para que a gente garanta 

realmente eficaz nos recursos públicos, até porque muitas vezes há uma mudança de gestor 

nessas entidades. E caso não haja uma responsabilização, fica até difícil de a gente conseguir 

realmente fazer valer a obrigatoriedade da prestação de contas, até porque, até hoje, por 

exemplo, de todas as entidades, todos os recursos que foram repassados para essas entidades, 

a maioria é tomada de contas. Eu não consegui, até hoje, desde que eu estou neste tribunal, eu 

não peguei uma única prestação de contas voluntária feita por entidades, ou seja, quase tudo 

que vêm para o plenário é tomada de contas, então, assim, eu acho que talvez a gente precise 

amadurecer um pouco mais em relação a isso, até para a entidade que, ao afirmar um 

convênio com o estado, tenha consciência das consequências das implicações que podem advir 

de uma omissão, de uma inércia, ou falta de zelo no uso desse recurso público. É só isso. É 

mais para que a gente possa refletir para o futuro e respeito integralmente o entendimento de 

Vossas Excelências. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Em alguma sessão, não lembro bem o período, eu me manifestei sobre isso. 

Constatação, muitas entidades, associações principalmente, elas não existem, é na verdade a 

entidade. É uma pasta com alguns documentos debaixo do braço do presidente. Eles saem por 

aí em busca de dinheiro e boa parte desse dinheiro não é aplicada corretamente. Creio que 

hoje não esteja mais acontecendo isso. Creio. Até porque tanta coisa que o tribunal já fez, 

eventos, e há agora um rigor para essa elaboração de convênios com entidades. No meu 

entendimento isso não vai mais acontecer, que o certo seria, conselheira Milene, 

responsabilizar quem repassou o dinheiro. Na hora que eu vou repassar o dinheiro como 
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entidade, eu tenho que ter esse cuidado, não posso sair por aí distribuindo dinheiro para quem 

não tem responsabilidade. O tribunal já fez vários alertas sobre isso. Já fizemos eventos, o 

governo está consciente disso e o que eu tenho conhecimento desse trabalho que nós fazemos, 

que é um trabalho crescente de orientação, esse trabalho pedagógico, o governador não vai 

mais repassar dinheiro se a entidade não comprovar que ela existe de fato e que o projeto seja 

bem elaborado. O nosso problema aqui, que tem um passivo grandioso aqui na casa de 

processos, que tem esse problema, graças à ação do tribunal, de todos nós conselheiros, a 

Assembleia Legislativa, que é no meu entendimento onde estava a maior gravidade, não 

celebra mais esse tipo de convênio já há algum tempo, que foi a ação do tribunal, do TCE. A 

ASIPAG também era a segunda, que distribuía mais dinheiro através de convênios. Não existe 

mais, então eu percebo que evoluiu no sentido de que o estado teve maior preocupação, 

cuidados ao celebrar o convênio, até porque agora o controle interno da Secretaria que 

repassa o convênio está fazendo um trabalho rigoroso. Primeiro se presta contas para o órgão 

concedente, e o controle interno agora do que eu tenho conhecimento, está agindo com rigor. 

Significa dizer que as prestações de contas que chegarão ao tribunal daqui para a frente 

estarão certamente mais bem elaboradas com o parecer do controle interno, dizendo se 

aconteceu ou não aquilo. Só que antes não era assim, era exatamente o processo que estamos 

votando agora, razão pela qual eu estou indo no caminho da cautela. Nós estamos agindo 

punindo quem receber dinheiro público e que não aplicou aquele dinheiro. Eu acho que o 

tribunal está agindo corretamente. Agora o que Vossa Excelência pondera aqui, o relatório 

muito bem feito, por isso que eu pedi para ler o relatório de Vossa Excelência com calma no 

gabinete, porque tudo para mim é um aprendizado, é muito provável que amanhã venha a 

mudar de ideia. Eu achei muito interessante tudo que Vossa Excelência abordou aqui, mas eu 

prefiro trabalhar em um processo que vai evoluindo até a gente dizer: “Não, agora a coisa está 

sob controle”, mas no passado, conselheiro Nelson já falou isso várias vezes aqui, lamentável, 

que alguns gestores fizeram convênios com entidades que existia pessoa jurídica e alguns 

papéis em uma pasta embaixo do braço do presidente e isso, certamente, a gente atacou, 

discutiu isso, passamos isso ao governo e o governo tem evoluído no sentido de corrigir. 

Obrigado. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2012/51007-7, que trata do Recurso de 

Revisão interposto por Averaldo Pereira Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 
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Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo desprovimento do recurso para a manutenção intacta da decisão recorrida 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, 

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

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

do presente recurso para no mérito negar-lhe o pretendido provimento e manter integralmente 

os termos da decisão atacada. 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 2012/51484-0, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Dilza Maria Pantoja Correa, 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 conhecimento e desprovimento do recurso para a 

manutenção intacta da decisão recorrida (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do presente recurso para no mérito dar-lhe 

provimento parcial, mantendo a irregularidade das contas, porém sem devolução de valores, 

mantendo, somente a multa pela instauração da 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 2012/51612-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Paulo 

Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste momento se registrou o 

retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51589-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Dilza Maria Pantoja Correa, 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 
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jurídico foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso impetrado para a manutenção 

intacta da decisão contestada (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer e dar provimento parcial ao recurso impetrado 

para isentar a recorrente da devolução apontada, ficando mantida a irregularidade das contas, 

com a redução da multa decorrente da instauração da tomada de contas para o valor de 

R$1.000,00 (mil 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 2014/51865-9, que trata 

do Pedido de Rescisão interposto por Jamil Assad Neto, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

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

Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Presidente, eu gostaria de registrar que 

as fotos que o recorrente traz aos autos foram produzidas mais de oito anos após a conclusão 

do convênio. O laudo da SEPOF, emitido um ano após o término dessa vigência, já atestava à 

não execução, mas daí se infere que o nexo de causalidade entre o que foi repassado e o que foi 

efetivamente aprovado no convênio resta fragilizado. E há um relato nos próprios autos que 

vem bem demonstrado pela própria controladoria de obras, às folhas 32 e 36, a súmula técnica 

em referência à nota que o processo nº 2011/50620-1, ou seja, um outro processo em trâmite 

nesta Casa tratou do convênio 327/2008, no valor de 200 mil reais, cujo objeto era exatamente 

a construção desse estádio municipal, o que nos remete necessariamente à fundadas dúvidas de 

que esse recurso desses autos tenha sido de fato o empregado para a conclusão dessa obra. 

Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo indeferimento do pedido rescisório e, no mérito, pela total improcedência 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, 

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

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

do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial, reformando a decisão para julgar as 

contas irregulares sem importar em devolução de valores. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 
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Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50853-2, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Alberto Campos 

Ribeiro, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua 

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

Processo nº 2016/50813-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Paulo Liberte 

Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste momento se registrou o 

retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50026-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por José Alves Feitosa Oliveira, 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 indeferimento do pedido rescisório e no mérito pela total 

improcedência. 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 proposta de 

decisão para conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento parcial, passando a julgar 

as contas regulares com ressalva, mantendo a multa pela instauração da tomada de contas e pelo 

não atendimento à diligência, recomendando a remessa de cópia dos autos ao TCM para as 

providências dentro de suas competências. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Nos termos do 

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

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

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

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou existirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Pelo 

nosso regimento interno no artigo 171, parágrafo segundo, nós devemos encaminhar, mas eu já 
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conversei com os nossos conselheiros e eu vou consultá-los se eles concordam, até porque os 

conselheiros interessados estão todos em plenário, eu vou agora fazer a proposta e colocar em 

discussão se acharem se convencidos de que nós possamos votar agora, assim o procederemos. 

Senhores conselheiros e conselheira Rosa, com elevada honra nos termos estabelecidos no art. 

19 do regimento interno desta Corte de Contas, esta Presidência submete à apreciação 

plenária as indicações dos excelentíssimos senhores conselheiros para exercerem as 

coordenadorias para um mandato correspondente ao biênio de 2017 e 2018. Temos para a 

coordenação da tecnologia de informação o conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, para a 

coordenação de sistematização e consolidação de jurisprudência o conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior, para a coordenação de assistência social o conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, e para a ouvidoria e coordenação da ouvidoria, a excelentíssima senhora, 

conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.878, desta data. 

Ainda com a palavra, a Presidência assim se pronunciou: Antes de colocar a palavra à 

disposição de Vossas Excelências, eu gostaria de pedir a permissão deste plenário para fazer a 

apresentação dos secretários da equipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Vou pedir a Vossa Excelência para fazer isso como último ato, até 

para a gente bater uma foto com os secretários. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tudo bem. Passo a palavra a 

Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora presidente, senhor procurador do Ministério Público, senhores conselheiros, 

conselheiros substitutos, servidores da Casa. O que eu quero apresentar para os senhores, 

para mim é uma questão de honra neste momento, não seria possível fazer em um momento 

anterior, eu quero apenas apresentar para os senhores a situação financeira que eu deixo o 

tribunal no dia 31. Peguei dois extratos do Banco do Brasil com o saldo das contas, estou 

passando para todos os conselheiros e para o Ministério Público, eu queria explicar, porque de 

repente aqui tem um saldo um pouco alto, mas tem despesas já comprometidas. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Quase 

todas, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Não, não são quase todas, mas tem. Por exemplo, a primeira conta do Banco do Brasil, grifada 
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bem embaixo, está com um saldo de R$4.156.875,93. Desta conta, os valores que estão 

comprometidos são R$2.892.722,15. Por que esses valores comprometidos? São contas do 

INSS, IGEPREV, PAS, IPAMB e UNIMED, que são despesas a vencer, por exemplo, UNIMED 

dia 10, a presidente tem que pagar, eu não estou mais na presidência, mas nesta conta vai ficar 

um saldo livre, está disponível à nova presidente para gastar de acordo com as necessidades 

da sua gestão, de R$1.264.153,78. O fundo TCE, que eu vou mandar depois, conselheiro 

Nelson, uma prestação de contas detalhada aos senhores conselheiros, o saldo da conta que 

nós temos, também está aqui o extrato da conta do Banco do Brasil, é de R$953.847,93. Mas, 

tem valores comprometidos de R$728.269,98. Comprometidos com o quê? Última parcela do 

concurso público que falta pagar, que a gente está seguindo a tramitação normal; uma parcela 

da ATRICON e a aquisição dos computadores. Mas, vai ficar no fundo livre também para a 

nova gestão, conselheiro Cipriano, R$225.577,95. Então, para o saldo que temos, descontando 

os valores comprometidos, ficaram empenhados prontos a pagar, ficando livre R$225.577,95. 

Somando com o saldo da conta principal do TCE, vai ficar livre para a presidente o valor de 

R$1.490.730,00. Quase um milhão e meio. Esse é o dinheiro que fica livre para a nova 

presidente tocar a sua gestão. O processo eletrônico é uma conta a parte, e esse dinheiro nós 

conseguimos este lançamento: o valor total do processo eletrônico de R$2.639.597,51. O 

governo do estado já repassou do processo eletrônico R$1.000.273,33. Já pagamos do 

processo eletrônico R$902.100,00. Tem conta para pagar do processo eletrônico no valor de 

R$370.933,33. O governo ainda falta repassar R$1.366.564,18. Este valor, senhora presidente, 

é um valor, está aqui o secretário de planejamento que testemunhou a conversa com o governo, 

isso é apalavrado comigo e o governo vai repassar. Eu encerro essa minha manifestação 

senhores, dizendo o seguinte: as únicas despesas que eu não consegui concluir da minha 

gestão por falta de documentos dão um montante  de R$57.026,00, conselheiro Nelson, que foi 

da CA Comunicação, que faltaram documentos, nota fiscal e recebido e três parcelas da 

servidora que está lotada em Santarém, Luana Ematinê de Matos, porque é documentação da 

instituição a que ela pertence, não conseguiram mandar a documentação atualizada, portanto, 

o valor não foi pago. Mas o dinheiro está na conta. E também dizer a Vossa Excelência de 

outro pagamento que eu não fiz, mas o dinheiro do fundo do TCE está na conta para pagar. 

Um valor de R$20.000,00 para a autora do livro de Serzedelo Correia. A partir do momento 
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que a gente viu que tinha condições de pagar, mandei tramitar o processo, mas ele não foi 

concluído a tempo. Então, eu vou encerrar essa parte falando para os conselheiros servidores, 

graças a Deus, conselheira Lourdes, eu pude deixar o tribunal em uma situação de equilíbrio, 

sofri muito, principalmente no ano de 2016, mas o meu desejo era não deixar dívidas para a 

senhora. A gente está deixando esse pequeno saldo, em torno de um milhão e meio que vai dar 

para tocar a administração neste primeiro momento. Eu espero que o governador do estado 

consiga com a sua competência vencer esse momento de crise, para que a receita do tribunal 

melhore e a senhora consiga ter uma administração do ponto de vista financeiro com maior 

tranquilidade. Era isso que eu queria apresentar aos senhores, o assunto desse relatório da 

cartilha, da prestação de contas da escola de contas, fica para a conselheira Rosa Egídia em 

um momento oportuno. Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado pelo apoio e a confiança 

dos senhores. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria apenas de dizer que ontem eu mandei fazer um 

levantamento. Eu vou conversar com a equipe da parte de finanças, porque pelos dados que me 

foram fornecidos não bate; não batia mais ou menos com isso, mas eu não posso falar sem ter 

a certeza, eu confio em Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Deixa eu dizer: eu recebi agora das finanças, que me mandou o 

documento neste momento, Vossa Excelência fique com absoluta tranquilidade. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está 

bom, eu espero que o que Vossa Excelência tenha colocado aqui que a gente possa realmente, 

glória a Deus por isso, estar tranquilo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Eu entreguei para os conselheiros e o extrato foi tirado do Banco do 

Brasil. Está com a data do dia 02/02, é de hoje, às 10 horas e 11 minutos. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É porque 

ontem me informaram que haviam alguns pagamentos ainda para serem feitos. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas eu falei isso aqui 

Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Ontem ainda, além desses pagamentos, pelo que constava, não está mais ou 

menos batendo, mas depois a gente conversa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Queria dizer, se a senhora entender com calma, se não 
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levasse em conta esses pagamentos, que vão entrar, o saldo seria de 4 milhões de reais. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Não, mas tem além desses. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Não, está tudo certo. O que está passado era a aquilo repassado a própria 

equipe que está com Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de deixar para depois, para que a 

gente possa se aprofundar melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu iria sugerir, senhora presidente, como o nosso campo de ordem é 

estritamente administrativo, comparações financeiras, acho que não há nenhum problema 

aqui. Eu queria pedir a Vossa Excelência se me concede a oportunidade de falar, e eu também 

com a permissão do meu querido presidente aqui, o conselheiro Cipriano, que está com a 

garganta um pouco inflamada, então me permitiu a chance de falar. Eu queria dizer, senhora 

presidente, já na esteira de tudo que foi dito na magnífica posse de Vossa Excelência, digo 

magnífica porque ao mesmo tempo que foi simples, foi bonita, com custos restritos como impõe 

a atual conjuntura a todos. Presença de ilustres autoridades, o nosso auditório até ficou 

pequeno na presença de tantas pessoas e manifestações feitas pelo conselheiro Luís Cunha, que 

deixava a presidência; manifestação do ilustre procurador em nome do Ministério Público de 

Contas; manifestação do governador do estado; e de Vossa Excelência. Todas, para mim, 

absolutamente corretas e oportunas naquele momento, de maneira que seria redundante eu 

repetir aqui alguns desejos, alguns votos de sucesso à presidência de Vossa Excelência porque 

estamos todos aqui no sentido de ajudá-la para encontrar realmente o objetivo de todos nós, 

que é fazer o tribunal operoso e realmente fazendo jus às esperanças de toda a nossa 

população. Conheço a vida de Vossa Excelência. Então queria parabenizar a equipe que 

administrará esta Casa, Vossa Excelência na presidência, infelizmente, não está aqui o 

conselheiro André Dias, e quero parabenizá-lo, e que fique registrado neste plenário os 

melhores votos de pleno êxito no tratamento que ele vai em busca em São Paulo, é o desejo de 

todos nós. Parabenizar o conselheiro Odilon, que, neste caso, abre uma figura primeira na 

composição da administração da Casa, e a primeira vez que compõe a administração um 

membro oriundo dos nossos conselheiros substitutos, já havia a presença anteriormente do 

Ministério Público, mas da carreira ainda dos auditores e conselheiros substitutos está lá o 
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conselheiro Odilon. Eu, reparando aqui, e conversando com o conselheiro Cipriano, pela 

presença que já tem ao longo do tempo nesta Casa, que já é longa, eu vejo a primeira vez 

acontecer este fato. Nós aqui tivemos, pelo menos eu presente na Casa, nós tivemos 

administrações que reelegeram, mas Vossa Excelência inaugura com este plenário diferente 

daquele que quando eu entrei a oportunidade de voltar a ser presidente, e não em uma 

reeleição, então todos nós sabemos pelo convívio, pelo acompanhamento da vinda de Vossa 

Excelência, que eu conheci há tantos anos, e Vossa Excelência tem uma oportunidade 

extraordinária, porque no processo da reeleição a administração tem uma continuidade e 

todos nós, como seres humanos, cometemos equívocos eventualmente. Vossa Excelência teve a 

oportunidade de passar na presidência e ocupar vários cargos na administração da Casa e 

depois de um longo tempo volta a ser presidente. O tempo fisicamente não passou para Vossa 

Excelência, mas o tempo, com certeza, deu a Vossa Excelência como a cada um de nós mais 

experiência e a experiência é exatamente aquilo que a gente aprende com os nossos tropeços. 

Não estou dizendo que a senhora tenha tropeçado na administração, mas algumas coisas que 

saíram da administração eu gostaria de modificar, e eu quero parabenizar e congratular Vossa 

Excelência pela equipe que vai lhe acompanhar neste período de administração. Da minha 

parte quero colocar inteiramente à disposição para ajudar naquilo que Vossa Excelência achar 

que eu seja útil, e dizer que temos toda a certeza, com base na experiência de vida de Vossa 

Excelência, que Vossa Excelência conduzirá bem essa administração, logicamente nessa 

parceria com o Ministério Público de Contas, permanentemente conosco, e queria 

fundamentalmente e simplesmente dizer que desejo felicidades e êxito à administração de 

Vossa Excelência e que nós possamos daqui a dois anos festejar, não sei se estarei aqui, espero 

que ainda tenha vida, mas agora não sei se fisicamente estarei por aqui. Mas festejar uma nova 

administração sempre no propósito de ser superior a administração que nos deixou. Então eu 

queria propor esta manifestação a Vossa Excelência e a seus companheiros de administração 

pleno êxito para que todos nós estejamos felizes e satisfeitos com o trabalho que aqui fazemos. 

Essa é a primeira proposta. A segunda, eu já pedi aqui e já pacientei o coração do conselheiro 

Cipriano, como também do conselheiro Luís Cunha, não vou fazer nenhum comentário para 

não entrar no mérito das coisas, para não ser deselegante, eu quero apenas dizer que como 

cidadão do Pará, como paraense, sei que não é o mesmo pensamento dos dois e respeito 
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inteiramente as preferências dos dois, mas eu quero dizer que estou muito alegre hoje porque o 

nosso clube, doutora Rosa, o Paysandu Esporte Clube, com a bandeira honrada, honrosa com 

o nosso estado, uma agremiação hoje reconhecida internacionalmente, completa 103 anos de 

existência e a cidade, uma grande parte da nossa população festeja isso, respeitando todos os 

nossos adversários, nas suas datas que serão comemorativas também, mas eu queria registrar 

aqui neste plenário, esse clube que honra o estado do Pará pela sua trajetória e pela paixão 

que consegue inspirar tanta gente da nossa população. Gostaria, sendo da conveniência do 

plenário, apresentar congratulações ao professor Sérgio Serra, que hoje é o presidente do 

nosso clube, a nossa agremiação, e desejar vida longa as cores alvi azuis, que muitas honras e 

glórias possam trazer ao esporte paraense em todas as suas modalidades. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu até tinha falado a 

Vossa Excelência, mas eu queria da mesma forma que o conselheiro André, eu tive a 

oportunidade de conversar com Vossa Excelência e acho que Vossa Excelência conversou com 

todos os conselheiros, um por um, bem tranquilo, eu já sei, já conheço a equipe que Vossa 

Excelência montou, como o conselheiro Nelson falou e, da mesma forma, eu queria 

cumprimentar Vossa Excelência pela equipe, muitas vezes a gente faz um bom trabalho e não 

reconhecemos. A verdade é a seguinte: quando a gente está muito bem assessorado e com uma 

boa equipe, com certeza absoluta, o trabalho flui e as coisas acontecem e a gente tem sucesso. 

Então, Vossa Excelência montou uma excelente equipe, com certeza terá sucesso absoluto e 

terá o nosso apoio, então eu queria parabenizar Vossa Excelência, cumprimentar a todos da 

equipe de Vossa Excelência, todas as pessoas indicadas. Vossa Excelência conversou com os 

conselheiros, eu cumprimento Vossa Excelência, eu e o conselheiro Nelson principalmente o 

conselheiro Luís Cunha vai falar, o Odilon e a doutora Rosa, conhecemos as pessoas que estão 

lá e sabemos da competência e da capacidade de cada uma delas. Tenho certeza que vai ter 

êxito total e da mesma forma humilde me coloco à disposição no que eu puder contribuir com 

cada um, com todos, estamos juntos neste sucesso. Então, parabéns presidente, pela equipe que 

Vossa Excelência está montando, queria cumprimentar esse passo importante. Era esse o meu 

registro que eu queria fazer e já cumprimento a todos da sua equipe. Conselheiro Nelson está 

pedindo que, quando Vossa Excelência colocar em votação, a gente vota a proposta. Até agora 

eu só queria colocar a minha proposição e também cumprimentar e parabenizar a brilhante e 
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competente equipe que Vossa Excelência montou, e que eu tenho certeza absoluta que nós 

vamos caminhar juntos, com a equipe com Vossa Excelência, para ter o sucesso esperado por 

todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Senhores conselheiros, antes de mais nada, eu quero renovar aqui e confirmar o que já disse 

anteriormente, agradecer a confiança do plenário, e participar da gestão do tribunal, não 

estive aqui na primeira vez que Vossa Excelência era presidente, mas o fato de Vossa 

Excelência ser reeleita presidente confirma o que eu já sabia, que sua experiência, a sua 

capacidade de harmonizar várias vontades, o que é importante para a administração pública. 

Mostra mostrar a coesão institucional e então cumprimento Vossa Excelência e cumprimento 

as escolhas de Vossa Excelência. Já tive a oportunidade de conversar com parte da equipe de 

Vossa Excelência, ótimos nomes, ótimos profissionais, agradecer presidente a possibilidade de 

ter participado nesta manhã, na abertura da sessão legislativa representando Vossa Excelência 

na ALEPA, e tive a oportunidade de ouvir a mensagem do vice-governador Zequinha Marinho 

representando sua excelência o governador Simão Jatene, mostrando os resultados da gestão 

anterior e como o estado, o governo, o poder executivo, apesar de toda a crise instalada em 

nosso país e em uma conjuntura política e institucional que afeta a economia e as finanças 

públicas, o que o estado pretende nas dimensões social, infraestrutura, logística e 

desenvolvimento econômico e meio ambiente. Além de sua Excelência o vice-governador 

Zequinha Marinho, estavam o presidente, o vice-presidente eleito do Tribunal de Justiça, o 

doutor Leonardo Vieira e o procurador geral de justiça Marcos Neves e vários secretários do 

executivo. Foi uma honra para mim representar Vossa Excelência, na esteira do que falou o 

conselheiro Nelson, estar fazendo parte desta mesa diretora do tribunal vai me permitir uma 

longa e maior experiência junto com vocês, com os senhores e senhoras, a experiência com o 

tempo, senhor Nelson, e eu não tenho como superá-lo, que trazem justamente a nossa vivência 

com as pessoas, o aprendizado, a sapiência e a sabedoria. A interação é que nos faz melhor 

lidarmos com as situações. E, nessa conjuntura, eu entendo que junto com o Ministério Público 

de Contas, que temos um excelente relacionamento com todos os servidores da Casa, renova-se 

aqui essa possibilidade de fazermos um excelente trabalho, e eu tenho certeza que faremos, 

presidente. Quero desejar a conselheira Rosa Egídia e deixar muito claro aqui o meu apoio 

incondicional como próxima ouvidora, conselheira, conte comigo. O pouco de experiência que 
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tive à frente da ouvidoria, acredito que eu possa ajudar muito, e desde já, enfatizo que Vossa 

Excelência terá um excelente êxito lá. A equipe de Vossa Excelência terá um bom resultado, 

então presidente, cumprimento e parabenizo Vossa Excelência. Conte comigo, obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Da mesma forma, presidente, gostaria de renovar os meus cumprimentos ao corpo diretivo 

deste tribunal, desejar êxito a Vossa Excelência, ao conselheiro André Dias, ao conselheiro 

Odilon Teixeira nessa nobre missão e árdua nos tempos atuais, gostaria de lhe parabenizar 

pela escolha da sua equipe, pela competência que eles têm. Agradecer o auxílio que já estou 

tendo do conselheiro Odilon no que se diz respeito à ouvidoria, e me colocar a inteira 

disposição de Vossas Excelências no que me for possível, no que couber para colaborar com a 

gestão. No mais, acompanho também o doutor Nelson Chaves nas palavras alusivas ao nosso 

clube do coração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Como os colegas se manifestaram, conselheiro Nelson e, em seguida, o 

conselheiro Odilon e agora a conselheira Rosa, então da mesma forma fazer o registro, 

claramente, publicamente, deixar claro a nossa alegria, satisfação de ter esse corpo dirigente, 

votamos todos com unanimidade, com uma alegria, com uma satisfação, demonstrando união. 

Eu queria cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência, reiterando, como disse a conselheira 

Rosa, o conselheiro Nelson e o doutor Odilon, e também o conselheiro André Dias, desejando 

total êxito em sua recuperação e sucesso na sua gestão, conselheira Lourdes como presidente, 

conselheiro André como vice, e, quando necessário em substituição a Vossa Excelência, o 

conselheiro Odilon. Desejar, obviamente, total sucesso, êxito que já demonstrou desde que 

entrou no Tribunal de Contas por onde o conselheiro Odilon trabalha, passa e existe um 

resultado, existe uma produtividade, existe competência, a dedicação dele, a parceria, a 

harmonia e o entendimento com todos. Conselheiro Odilon muito técnico e sábio, mas ele 

também busca esse entendimento, ou seja, a harmonia, então eu cumprimento Vossa 

Excelência, o conselheiro André e doutor Odilon e quero também cumprimentar a conselheira 

Rosa Egídia, colocando-me também com toda a humildade e respeito à disposição de todos 

vocês, doutora Lourdes, doutor André e doutor Odilon, doutora Rosa à frente da ouvidoria, no 

sentido de ajudar a nossa missão a ser cumprida. Então parabéns também doutora Rosa, por 

favor, conte com a gente, desejo total sucesso a sua gestão, a sua missão, com certeza o doutor 
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Odilon, que foi o pioneiro nesta questão, pode não só ajudar a todos nós, como a Vossa 

Excelência também, e já está fazendo isso como mostra seu comportamento, confirmando o que 

eu estou dizendo, que ele é parceiro, busca articulações. Então parabéns a todos da nova 

direção por esta missão e tenho certeza, presidente, posso afirmar, terá o sucesso total. Muito 

obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, só para entrar na esteira da manifestação do conselheiro 

Cipriano, porque já estamos na parte amena do plenário, conselheiro Odilon, mais do que 

qualquer um de nós, logicamente, diz: presidente pode contar comigo até debaixo da água. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Em tempo, 

presidente. Eu não fiz antes para não provocar o conselheiro Cipriano e o conselheiro Luís 

Cunha, mas me somo as homenagens ao nosso querido Paysandu. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero registrar que 

este é um assunto que não está em pauta, quando estiver em pauta a gente fala. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu gostaria de 

aproveitar esta oportunidade já que é a primeira sessão que a conselheira Lourdes está 

conduzindo agora oficialmente na cadeira de presidente. Eu estava afastada esses dias por 

questões pessoais, mas agora já estou de volta ao trabalho e antes de parabenizar a nova mesa 

diretora deste tribunal, eu gostaria também de parabenizar o antigo gestor que foi o 

conselheiro Luís Cunha, que esteve à frente do tribunal nestes últimos dois anos, que muito 

bem conduziu. Eu acho que uma das grandes aptidões de um líder é conseguir lidar com os 

conflitos e as divergências que possam surgir durante a gestão, o que é totalmente natural, no 

surgimento de conflitos e de divergências e a aptidão do líder para lidar com isso, o que torna 

diferenciado em relação aos demais. Então parabéns, conselheiro Luís Cunha, saiba que tenho 

um carinho muito grande pelo senhor, pela pessoa que tu és, pelo profissional que tu és, então 

agradecer a tudo que foi feito neste tribunal, conte sempre com o nosso apoio incondicional, 

gostaria também de desejar a essa nova mesa diretora, conselheira Lourdes Lima, conselheiro 

André, vice-presidente, conselheiro Odilon, como corregedor, que os senhores tenham a força, 

toda a sabedoria para conseguir realmente conduzir o nosso tribunal ao patamar de excelência 

que todos nós buscamos, que nós esperamos, porque, na verdade, é o que a sociedade deseja. 

Tem uma frase de Albert Einstein que eu penso que talvez até caiba a este momento, 
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principalmente porque vivenciamos no Brasil uma mudança de conceito e uma mudança de 

ideologia do que se espera das instituições públicas, em termos do que elas devem prestar à 

sociedade. A frase de Albert Einstein diz mais ou menos assim: “Quando uma mente se abre a 

uma nova ideia, é impossível voltar ao tamanho original”. Então que nós estejamos sempre 

abertos a novas ideias, para que a gente possa realmente avançar e nos tornar melhores, para 

aquilo que a sociedade espera de nós. Então, conselheira, que a senhora com todo o seu jeito, 

a sua habilidade e as suas qualidades, as suas virtudes, possa nos conduzir rumo à excelência, 

conselheiro André com a sua sensatez, com a sua sabedoria, com o jeito sereno que ele tem e 

que tanto nos ensina, não só sobre a profissão, mas também sobre a vida, e o conselheiro 

Odilon, com a sua firmeza, com a sua inteligência, com a sua força de caráter, possam 

realmente nos conduzir para aquilo que realmente esperamos. Eu desejo para a senhora, para 

o conselheiro André, para o conselheiro Odilon e para toda a sua equipe muito sucesso, muita 

força e muita sabedoria na condução das mudanças que precisam ser implementadas. Mais 

uma vez, eu acho que é até desnecessário dizer isso, mas não custa repetir, conte com o nosso 

apoio, conte com a nossa ajuda, porque aquilo que for melhor para o tribunal, para a 

instituição e para o exercício do controle externo estaremos sempre prontos e operantes para 

contribuir da melhor forma possível. É isso, parabéns e obrigada pela palavra. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, conselheiros substitutos e servidores aqui presentes e que nos ouvem, eu gostaria, 

presidente, de desejar sucesso a Vossa Excelência à frente da direção desta Casa e com a 

permissão dos meus colegas, e eu falo por nós, responder a uma fala sua no discurso de posse, 

quando Vossa Excelência disse que gostaria de contar com o apoio dos conselheiros 

substitutos. Eu quero dizer em meu nome e nome dos meus colegas que a senhora terá o nosso 

apoio incondicional, o nosso apoio total, irrestrito e incondicional à frente da direção. Nós 

faremos tudo que for necessário e possível para o sucesso da sua gestão, estaremos aqui 

dispostos arregaçar as nossas mangas e fazer tudo aquilo pelo qual nossa missão nos foi 

dada. É nosso papel fazermos com que a sua gestão possa ter o maior sucesso possível, 

mas também me permito dizer e fazer um pedido em nosso nome também de que da mesma 

forma nos ansiamos o apoio da presidência a nosso cargo, que vem desde a senhora como 

presidente que concedeu intelectualmente esse concurso, passando pelo conselheiro 
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Cipriano Sabino, que lançou o edital, realizou o concurso público e depois com o 

conselheiro Luís Cunha foram momentos de conquistas e valorização para o nosso cargo. 

Esperamos que, da mesma forma, na sua gestão, o nosso cargo continue sendo valorizado, 

porque entendemos dessa forma que a efetiva função do Tribunal de Contas é a busca do 

interesse coletivo, e pode ser alcançado com medidas dessa natureza. E também permito 

fazer essa ponderação e esse pedido de igual sorte, mas, reforçando, independentemente 

disso terá o nosso apoio incondicional na sua gestão, desejando, por fim, que Deus lhe 

abençoe e lhe guarde, que lhe dê forças para bem dirigir essa Casa porque sabemos que, 

na medida, que é um honroso posto, que traz consigo uma carga de dificuldade bastante 

grande. Conte conosco, que Deus lhe abençoe à frente desta Casa. Parabéns. Manifestação 

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

Senhores conselheiros, eu tenho duas proposições ainda, mas eu vou me manifestar acerca 

do assunto. Primeiro agradecer a Deus e agradecer a este colegiado, como já fiz no dia da 

posse, deixo o registro nesta sessão a este colegiado, que unanimemente escolheu o nosso 

nome para a direção desses trabalhos em dois anos, esse biênio, eu tenho certeza que nós, 

conselheiro André, eu, conselheiro Odilon, retribuiremos. Nós vamos fazer esforços para 

retribuir a confiança honrada por cada um dos senhores, de vocês, quero parabenizar o 

conselheiro Luís Cunha, quero até pedir desculpas se não me fiz compreendida, mas quero 

parabenizar, que Vossa Excelência, como eu fiz na posse, conduziu esta Casa, teve a sua 

equipe de trabalho e nós fizemos parte. Vossa Excelência fez dentro das possibilidades, 

aquilo que era capaz, aquilo que era possível, assim como nós, com certeza, vamos 

acreditar que vamos dar continuidade. Nós, quando assumimos, sabemos que temos hoje 

uma instituição dentro de um equilíbrio, porque muitas mãos traçaram este rumo, este 

caminho desta instituição, hoje, é a nossa vez, minha, de cada um dos conselheiros, 

conselheiros substitutos, da conselheira Rosa, dos conselheiros, dos servidores, do 

Ministério Público como parceiro, eu quero agradecer essa parceria e tenho certeza, 

conselheiro Luís, que Vossa Excelência deu continuidade em muitas das ações que nós 

deixamos, eu, o conselheiro Cipriano, conselheiro Coutinho, até mesmo a gestão do 

conselheiro Lauro e assim nós vamos proceder, dar continuidade, especificamente as 
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ações. Vossa Excelência deve ter observado que o nosso plano de gestão, os nossos eixos 

que demonstramos, formatar nosso plano de gestão que nós vamos ter e regimentalmente 

apresentar a esse plenário, em 60 dias temos regimentalmente que apresentar, mas que na 

nossa fala da posse a gente já tem uma linha, um eixo, justamente dentro daquelas ações 

que já foram formatadas no plano estratégico. Plano estratégico que teve início em 2009 

ou 2008, antes mesmo de eu assumir a primeira vez como presidente, nós montamos uma 

parte, conselheiro Cipriano montou uma parte mais firme, Vossa Excelência também veio 

trazendo mais ações dentro desse plano, até ampliou o nosso plano estratégico, que nós 

tínhamos um plano, em quatro anos Vossa Excelência trouxe para três gestões e este 

plenário aprovou junto com a sua equipe. Então Vossa Excelência realmente realizou e em 

um momento difícil, de turbulência, mas que pôde realizar ações que mantiveram nosso 

tribunal em equilíbrio e nós esperamos em Deus, que também tenhamos essa condição, 

porque Vossa Excelência fez com o apoio de sua equipe, com o apoio de todos os 

conselheiros, dos conselheiros substitutos, do Ministério Público e, com certeza, se 

dependesse da vontade de Vossa Excelência faria muito mais. Eu sei que algumas ações 

precisam continuar, mas a gente vai observar dentro das possibilidades financeiras. Vossa 

Excelência, com certeza, se tivesse muito mais condições financeiras teria dado muito mais 

passos largos, Vossa Excelência teria alcançado melhores resultados, mas trouxe 

excelentes resultados dentro da sua gestão, portanto, parabéns a Vossa Excelência, ao 

conselheiro André, que fez parte junto conosco dessa gestão, e nós queremos desejar a 

Vossa Excelência que continue lutando, eu tenho certeza junto também com os nossos 

conselheiros, a conselheira Rosa, todo o corpo, os conselheiros substitutos e o corpo 

funcional desta Corte de Contas, que é quem realmente faz uma grande parte do tribunal 

de contas, são os servidores que nos apoiam, os grandes apoiadores das nossas ações são 

os servidores e servidoras desta Corte de Contas. Eu tenho certeza que Vossa Excelência 

contou muito com o apoio dos seus assessores e secretários, mas nós contamos também, e 

Vossa Excelência contou com o apoio dos servidores e servidoras desta Corte de Contas. 

Eu tenho certeza que eles vão continuar porque a nossa missão é passageira. Nós estamos 

presidente por um determinado tempo, mas o tribunal é permanente, a nossa história, a 
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história do tribunal, nós temos uma história momentânea, mas a instituição todos nós 

sabemos que é permanente e, portanto, que cada um de nós dê bastante de si para que cada 

vez mais essa nossa instituição possa ser mais forte, tenha uma missão verdadeira e tenha 

por parte da sociedade a visão da qual nós almejamos. Já estamos alcançando grande 

parte da missão que nos foi dada e grande parte da visão também, resta-nos continuar 

nesse aperfeiçoamento, nesse mister de busca cada vez mais dessa aproximação com a 

sociedade, de ser reconhecida como instituição de excelência, portanto, meus parabéns a 

Vossa Excelência, meu muito obrigada a todos os que se manifestaram em todos momentos, 

os que votaram conosco em nome do conselheiro André Dias, que não está presente, em 

nome do conselheiro Odilon e contamos com todos vocês para essa nova jornada, essa 

nova missão. Muito obrigada. Gostaria de propor a este douto plenário votos de 

congratulações a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ontem 

nós estivemos lá presentes, junto com o conselheiro Odilon, conselheiro Luís e o 

conselheiro substituto doutor Julival Silva, na posse dos novos deputados que realmente 

farão parte da nova mesa diretora e vimos que o deputado Márcio Miranda foi reeleito 

pela terceira vez, comandará três mandatos lá na Assembleia Legislativa, um fato inédito, 

nós que fomos parlamentares, tenham certeza que eu acredito que é inédito na história do 

poder legislativo do estado. Além do deputado Márcio Miranda como presidente, a 

deputada Silene Couto como primeira vice-presidente, o deputado Miro Sanova como 

segundo vice-presidente, deputado Cássio Andrade como primeiro secretário, deputado 

Fernando Coimbra segundo secretário, deputado Ayrton Faleiro terceiro secretário e o 

deputado Soldado Tércio como quarto secretário. Então a eles nós estamos propondo votos 

de muito sucesso e muitas realizações naquele poder legislativo, do qual nós também já 

fizemos parte, somos oriundos de lá, assim como o conselheiro Nelson, conselheiro 

Cipriano e o conselheiro Luís Cunha. Também da mesma forma gostaria de me manifestar 

sobre a posse do novo presidente e nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará, estivemos presentes, à noite, também se fazia presente o doutor Felipe Rosa Cruz em 

nome do Ministério Público de Contas. E lá nós tivemos a oportunidade de participar, 

assistir à posse dos novos desembargadores, o desembargador Ricardo Ferreira Nunes 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 154

como presidente, desembargador Leonardo Noronha Tavares como vice-presidente, o 

desembargador José Maria Teixeira do Rosário, corregedor da região metropolitana e a 

desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Cunha como corregedora das comarcas 

do interior. Também, no mesmo momento, a posse do conselho da magistratura, tendo 

como membros a desembargadora Ezilda Pastana Mutran, desembargadora Maria Elvina 

Gemaque Taveira, desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha e Nadja Nara Cobra 

Meda. As quatro desembargadoras foram também empossadas como membros do conselho 

da magistratura. A elas e à mesa diretora do Tribunal de Justiça do Pará os nossos votos 

de congratulações e desejo de muito sucesso aos seus novos dirigentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu voto de acordo 

acrescentando o meu voto à proposta do conselheiro Nelson Chaves em relação ao 

Paysandu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: As duas juntas: Assembleia e TJ, é isso? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 

066 a 079/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Agora a proposta do conselheiro Nelson 

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

Conheço o conselheiro Luís, conheço o conselheiro Cipriano, e eu jamais teria a 

petulância de fazer alguma proposta que viesse a arranhar quaisquer deles. Para mim, que 

tive a honra de militar no esporte por muito tempo, o esporte é uma máquina de fazer 

amigos quando bem praticado. Então conheço também o pensamento dos dois, e a nossa 

proposta é festejar o aniversário do nosso clube.  Em nenhum momento tem qualquer 

intenção de menosprezo, de qualquer coisa menos digna a qualquer agremiação. É penas 

festejando o clube que honra a terra paraense, de maneira que eu queria fazer esse reparo 

para que evitasse qualquer outra interpretação que houvesse da minha parte, jamais uma 

provocação. Como sei que eles fazem também da prática do esporte o convívio saudável e, 

como eu disse anteriormente, uma máquina de fazer amigos, porque tenho fraternos amigos 

em outras bandeiras, eu queria fazer esta colocação e reafirmar a minha alegria e a minha 
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honra de pertencer ao clube que hoje festeja seus 103 anos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhora 

presidente, eu quero cumprimentar o conselheiro Nelson pela proposição e, absolutamente, 

até como torcedor do clube do Remo, o nosso leão, não posso deixar de aprovar a proposta 

do conselheiro Nelson, reconhecer, aplaudir a caminhada, obviamente, a história do clube 

do Paysandu, não vejo como fazer diferente. É uma história importante. É uma história que 

tem uma caminhada difícil como tem a do clube do Remo, aliás, de todo o esporte do Pará, 

mas é um clube importante para os paraenses, para o esporte brasileiro e para o nosso 

povo do Pará. O clube do Remo, por exemplo, senhora presidente, até estava conversando 

com o Nelson, completou 112 anos, eu vi aqui, entrei aqui para confirmar, o conselheiro 

Nelson falou entre 11 e 12 e, enfim, são dois times importantes e eu com certeza absoluta 

reconheço, aplaudo, aprovo a proposta do conselheiro Nelson Chaves, cumprimentando e 

dando os parabéns e, principalmente, reconhecendo a história de conquista, de luta, do 

clube que eu considero também para a história do Pará. Aliás, todos os dois, se tivesse o 

clube do Remo e o Paysandu em uma situação melhor em todos os sentidos, disputando 

campeonatos nacionais e até internacionais, imagine a alegria que isso traria, e não só a 

alegria, mas também recursos e desenvolvimento para o povo do Pará. Então a gente sofre 

com os nossos times, tanto torcedor do Remo quanto o torcedor do Paysandu muitas vezes 

também sofre, mas, independentemente disto, com o carinho e amizade que eu tenho pelo 

conselheiro Nelson, absolutamente, eu fiz a proposição do clube do Remo e o conselheiro 

Nelson aprovou e aplaudiu, então da mesma forma o faço reconhecendo a história deste 

grande clube do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu já antecipei o meu voto e quero dizer ao conselheiro Nelson que eu voto 

respeitando o Paysandu. Um time centenário que merece respeito e a gente que foi da 

política sempre respeitou o embate o político. Então eu tenho respeito pelo Paysandu, 

mesmo torcendo apaixonadamente pelo clube do Remo. Então o Paysandu merece respeito 

e o que estamos fazendo hoje é uma justa homenagem a um time que tem uma história 

bonita no estado do Pará. Então mesmo sem torcer pelo time, mas eu quero o sucesso do 

time, porque é importante para o estado. E, digo aqui, em muitos momentos quando o 
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Paysandu estava em disputa nacional, algumas competições nacionais e até mesmo quando 

teve participação em uma disputa internacional, eu fui paraense, eu não fui secador. Muita 

gente testemunhou o meu gesto, porque ali era o Pará que estava registrado através do 

Paysandu. Eu acho que é um gestor de humilde e grandeza ao mesmo tempo. Vossa 

Excelência faz parte do Paysandu e eu torço muito para que os dois times, Paysandu e 

Remo, consigam estar na elite do futebol brasileiro, que é a primeira divisão, se Deus 

quiser. Parabéns, conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu me somo a tudo que foi dito e digo que o Paysandu 

não é só um patrimônio paraense. Ele é um patrimônio nacional, porque antes de vir para 

o Pará eu já tinha ouvido falar no Paysandu, inclusive, um time em Santa Catarina tem 

esse nome, na cidade de Brusque. É o Paysandu de Brusque. Não tenho certeza se o 

Paysandu paraense serviu de referência ao Paysandu catarinense. Referência inclusive 

internacional a respeito do Paysandu. Eu, como também gosto do esporte, acompanhei em 

La Bombonera aquele jogo. Ganhar de um time argentino lá no estádio deles não é tão 

simples e fácil assim. Então essa simpatia, além das cores e do contexto histórico dos 

nomes dos clubes, que eu também torço para o meu querido Avaí, que é uma homenagem a 

uma guerra, uma batalha da Guerra do Paraguai, e teve a batalha do Paysandu também. 

Essa homenagem é extremamente pertinente, o estado do Pará já reconheceu os dois clubes 

como patrimônio imaterial, o que possibilita inclusive o fomento ao esporte e nada mais 

justo que isso ocorra. Eu estou de pleno acordo, presidente, viva o Paysandu. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no 

Ofício nº 064/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O Ministério Público se 

manifesta nas três propostas de aplauso, de voto de louvores e aplauso. Aqui um aplauso 

para o nosso Paysandu, o doutor Felipe Rosa também se manifesta na proposição da 

Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça. Portanto, a Secretaria, para tomar as 

providências, encaminhar aos seus dirigentes a proposição do conselheiro Nelson Chaves, 

sabendo que ele é imortal lá no clube do Paysandu. Antes de concluirmos, eu gostaria de 

apresentar muito rápido a equipe que todos já conhecem, mas eu convidei para que eles 
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viessem. À medida que eu for chamando, que se levantem, pois já têm a nossa orientação 

para que todos os conselheiros, conselheiros substitutos e servidores desta Corte de 

Contas, Ministério Público, estejam atentos a cada momento em que forem assim 

acionados. Eu gostaria de chamar aqui o nosso procurador geral, doutor Elias Chamma, 

que é o único que não é servidor direto desta Corte, mas é um servidor público estadual, é 

da SEAD, consultor jurídico da SEAD, que nos emprestou. Ele já foi vereador de Belém, 

diretor da Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, já passou por vários órgãos e hoje 

veio cedido para compor a nossa equipe como procurador geral, tendo ao seu lado como 

adjunto o doutor Marcos Paredes. O nosso chefe de gabinete já é conhecido, trabalha 

conosco no tribunal há 15 anos, que é o doutor Josué Maestri Junior. E os nossos 

secretários, eu gostaria que ficassem em pé, o secretário-geral, o doutor José Tuffi Salim 

Junior, que também é conhecido da Casa; o doutor Gilberto Serique, que será o 

responsável pela Secretaria de Administração, tendo o doutor Matheus como seu secretário 

adjunto; Doutora Lilian Rose Bendahan, que vai continuar por mais dois anos conosco na 

Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica; a doutora Márcia Cristina Cunha será 

secretária de controle interno; para a Secretaria de Controle Externo a doutora Ana Paula 

Cruz Maciel, e como secretário adjunto, o doutor Caldas, os dois também são servidores 

desta Corte há alguns anos e prestam serviços no controle externo há muito tempo. A Ana 

Paula era secretária adjunta e agora ela é a secretária de controle externo. E seu adjunto, 

doutor Caldas, era da nossa controladoria.  A secretária de gestão de pessoas é a doutora 

Ana Maria da Mota Garcia, conhecida como Nani, e ao seu lado continua a doutora 

Elyeda, que já é um patrimônio no seu trabalho. Como secretário de tecnologia e 

informação está o doutor Carlos Cesar Silva Gomes, que assumiu ontem a Secretaria de 

Informação. As outras funções nós ainda estamos ocupando, mas os secretários foram os 

primeiros que nós apresentamos e seus subsecretários, os quais já foram indicados e 

nomeados. E também o secretário geral adjunto continua o nosso Jorge Batista. Na 

diretoria da escola de contas, eu queria parabenizar a doutora Geo por um trabalho que 

nós recebemos de lá, que foi realizado com toda a equipe. Depois a conselheira Rosa vai 

falar sobre este trabalho, mas eu já antecipo os meus parabéns à vossa excelência e à 
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doutora Milene também, do conselho consultivo. A doutora Geo está deixando a diretoria 

da escola de contas e está assumindo a Carla Bengson, que se faz presente aqui neste 

momento. A Carla também é funcionária pública do estado, mas também vem trabalhando 

nessa Corte de Contas há alguns anos, faz parte inclusive do coral e do trabalho desta 

corte por algum tempo. Ela é pedagoga, já foi secretária de educação adjunta do estado do 

Pará, já foi secretária de educação no município de Ananindeua e também tem outras 

expertises no seu currículo na parte educacional. Com certeza ela vai prestar seu trabalho 

junto à nossa escola de contas. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze 

horas e quatorze minutos (13h14min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 02 de fevereiro de 2017. 
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