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ATA Nº 5.446 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de fevereiro do ano dois mil e 

dezessete (2017), terça-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 dois (02) de 

fevereiro 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 2009/51857-0, que trata da Prestação de Contas dos 
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Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, exercício financeiro de 2008, responsáveis Maria 

Lúcia Macedo Penedo e Carlos Alberto da Silva Leão, 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 2013/53299-3, que trata da Prestação 

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

Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 

responsável Francisco Edivaldo Xavier Bezerra, 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, opinando pela 

regularidade das contas com ressalva, com aplicação de multa regimental e recomendações 

(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, Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Relator proferiu o seguinte voto: Acompanho a manifestação do órgão ministerial, 

julgando as contas regulares com ressalva. Aplico multa ao responsável pela grave infração à 

norma legal no valor de R$847,00. E ainda entendo que devem ser encaminhadas as 

recomendações feitas pelo Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida, 

conselheiro Nelson, a respeito da multa. Multa pela grave infração à norma legal, que vossa 

excelência mencionou. Mas as contas são regulares com ressalva. Qual seria a grave infração? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou me 

atendo aqui, porque eu acompanhei a manifestação do douto Ministério Público de Contas. Diz 

o ilustre procurador Patrick: “Deverá ser aplicada a multa, prevista no artigo 83, da lei 

orgânica, à autoridade concedente subscritora do convênio, já que a avença convenial destinou 

as verbas do fundo a objeto estranho à sua finalidade”, como anteriormente exposto. Então é 

nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Nesse caso eu entendo que as contas seriam irregulares, porque regularidade com ressalva não 

caberia multa por grave infração. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A multa foi para o responsável? Senhor 
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Francisco Edivaldo Xavier. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Conselheiro, se me permitir sugerir à vossa excelência, que peça vista do 

processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não, eu 

vou julgar pela irregularidade, para a coerência da nossa lei orgânica e regimento interno. 

Porque nessas condições, regulares com ressalva, não poderia haver multa por grave infração. 

Então para que haja a multa por grave infração, vossa excelência mencionou eu entendo como 

grave, de fato, por isso julgo as contas irregulares. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, a nossa lei 

orgânica, no artigo 56, inciso II, alínea “b”, fala que as contas regulares com ressalvas, 

quando evidenciarem impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal, de que não 

resulte dano ao erário. A alínea “b” também diz: “grave infração à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária ou operacional”. No artigo 56 da 

lei orgânica, inciso II, alínea “b”. Regulares com ressalva. As contas julgadas regulares com 

ressalva podem ter a multa aplicada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acompanhei exatamente nesse voto as argumentações do 

ilustre procurador. Nesse sentido eu vou manter a minha posição. Se o plenário tiver posição 

contrária, votará contra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Quando evidenciarem impropriedades ou qualquer outra 

falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: O conselheiro 

Odilon sempre pontuou isso e o faz com muita propriedade. De fato, se há uma grave 

irregularidade, demanda um julgamento pela irregularidade das contas. Eu só faço uma 

ponderação, que pelo que eu pude aferir aqui da manifestação do colega Patrick, ele apontou o 

ato de gestão ilegítimo atribuído a um concedente ao firmar o contrato. A execução do 

convênio em si não maculou, não houve irregularidade. É mais um elemento para que essa 

Corte discuta, porque nesses casos em que o convênio foi firmado, quando teoricamente não 

deveria sê-lo, mas a execução do convenente se deu sob as raias da legalidade, de fato, esse 

ato de gestão ilegítimo lá atrás não poderia macular de irregularidade as contas do 

convenente. É só mais um tempero para a discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Pois é, então nós estamos aplicando uma multa sanção em 
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contas regulares com ressalva. A nossa lei orgânica não viabiliza. Nós não temos previsão. 

Nós podemos aplicar multas independente do mérito das contas quando elas são coerção e 

nunca sanção. A multa sanção só cabe, pela nossa lei orgânica, no caso de irregularidade. 

Nesse caso, procurador, eu acredito talvez que nós teríamos que analisar esse aspecto da 

irregularidade nas contas de gestão do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar no sentido 

de recomendar ou determinar que evite situações desse sentido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É boa a discussão. Até 

folheando o processo, se me permite ler a manifestação do procurador geral de contas, está 

aqui: “A essa altura não se verifica alteração no cenário fático jurídico, objeto do parecer, 

folhas 127 a 139, razão pela qual o Ministério Público de Contas do Estado reitera a 

conclusão consignada no opinativo já formulado na espécie, manifestando-se pela 

regularidade com ressalva das contas em análise, com aplicação da multa prevista no artigo 

83, inciso II, da lei orgânica. Reitera-se também o pedido de expedição das recomendações 

constantes nos itens”. É a última manifestação da Procuradoria com a qual eu concordei, mas 

eu me curvarei a uma outra decisão do plenário, outro entendimento, ilustre procurador. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Se me permite, conselheiro, eu gostaria de retificar a manifestação apenas 

para apontar a regularidade com ressalva, sem aplicação de multa, sugerindo que sejam 

encaminhadas às contas de gestão da concedente a recomendação para que não se firme mais 

avença nesses termos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora presidente, a manifestação do ilustre procurador geral, neste caso, 

eu também peço vênia ao plenário, retifico a minha manifestação e vou na esteira do voto 

manifestado pela posição do Ministério Público nesta sessão. Pela regularidade, eliminando-se 

a multa. Regularidade com ressalva e sem multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria só do conselheiro Odilon, já que 

houve uma divergência, mas tem essa modificação agora. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Com a nova manifestação do relator, eu vou 

acompanhá-lo na íntegra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Nessa condição eu também altero o meu voto, acompanhando o voto 

do conselheiro Nelson Chaves, com a mudança que ele propôs, presidente. Voto do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Contas regulares com ressalva. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Com o 

relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Então, contas regulares com ressalva, aplicando-se ao responsável apenas 

as recomendações, à unanimidade. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50763-5, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Tracuateua, responsável 

Waldeth Gomes da Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

irregularidade das contas com devolução do valor glosado e aplicação 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 irregulares, considerando o responsável pelas mesmas em débito 

para com o erário estadual no valor de R$ 5.929,75 (nove mil, novecentos e vinte e nove reais, 

setenta e cinco centavos) que deverá ser devolvido juntamente com a multa no valor de R$ 

847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) ocasionado pela instauração na tomada de contas e 

de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) ocasionado pela irregularidade constatada e 

que resultou em débito. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50698-8, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Comunidade Terapêutica da Amazônia, responsável Tiago 

de Lima Ribeiro, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

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

das contas com devolução do valor glosado e aplicação 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 irregulares, sem haver imposição de débito, aplicando-se, no entanto, multa no 
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valor de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) ocasionada pela irregularidade apontada. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52133-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Moradores do Bairro Paravoá, responsável Joaquim 

Pereira da Mata, 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 devolução do valor conveniado e aplicação de multa regimental com 

encaminhamento, ainda, dos autos ao Ministério Público Estadual para providências que se 

considerar necessárias (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, Senhor Joaquim Pereira da Mata estava presente e na forma como lhe faculta 

o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes 

termos: Bom dia a todos. Na época eu fiz isso. Eu não gosto de mentira. E fiz pela minha 

inocência, falta de conhecimento e pela minha honestidade, eu gosto sempre de andar com ela, 

portanto eu trouxe aqui para provar a foto dos bancos, uma declaração da igreja que foi 

beneficiada com o valor. Eu fiz isso porque eu não tinha nenhum conhecimento e o deputado 

na época, como um conhecedor da lei e sendo deputado, ele poderia não ter aceitado e nem 

muito menos me envolvido nisso. Mas eu fiz sem nenhuma maldade ou má-fé e foi no bom 

sentido de querer ajudar a comunidade. Eu, como presidente, naquela época, nunca desviei 

nenhum centavo da associação, nem sequer um real, porque primeiro de tudo a honestidade 

vem acima de tudo. E eu fiz isso pensando no bem-estar da comunidade porque é uma igreja 

que hoje é festejada quase quanto o Círio aqui de Belém, e não tem um aconchego para a 

população, que vem de outros municípios. Eu fiz na intenção de querer ajudar e em momento 

nenhum eu imaginava que me meteria em uma situação dessas que eu estou. Hoje eu vivo de 

um salário de 1 mil reais como vigia da prefeitura, tendo esse sacrifício para vir aqui, toda vez 

que sou chamado, mas sempre para provar a minha inocência e honestidade, porque eu jamais 

faria qualquer desvio de qualquer benefício de um convênio desses com outras intenções ou 

interesse próprio. Eu nunca tive interesse e peço pelo amor de Deus e pelo amor de Jesus 

Cristo que vocês me considerem inocente, porque se eu não tivesse interesse de fazer a defesa 
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da minha inocência, eu tinha mentido aqui ou omitido que tinha sido para a associação. E, 

realmente, o que eu citei aqui nesse plenário é a verdade, que a igreja era dona do convênio, e 

a associação fez essa boa intenção para ajudar a própria comunidade. Então, excelentíssima, 

eu peço que, por gentileza, todos vocês analisem esse processo com carinho e vejam o pai de 

família que está se abatendo, nesse dia vir de Tucuruí, sair de lá 11 horas da noite para chegar 

aqui, vir do terminal para cá, como eu estou vindo, para provar a minha inocência e 

honestidade. Se cometi irregularidade foi sem nenhum interesse de fazer maldade ou de causar 

danos aos cofres públicos do nosso estado. Essa é a minha defesa. Eu agradeço a compreensão 

de todos vocês. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Esta é a realidade que conversamos em outro 

momento, de algumas associações no estado do Pará. Mas aqui nós ouvimos o depoimento de 

um homem que não está mentindo. Nós conhecemos as pessoas. E agora? Ele não desviou um 

tostão de dinheiro público, houve um desvio de finalidade, mas é assim que acontece. Hoje não 

estão mais praticando isso porque o órgão concedente tem um rigor maior ao firmar um 

convênio. Então que solução encontrar? Um homem desses não pode ser condenado a devolver 

um dinheiro que não ficou com ele. E agora? Era isso que eu queria dizer na discussão. Depois 

eu vou votar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, o conselheiro Luís Cunha colocou muito bem, aliás, o senhor Joaquim 

Pereira da Mata, que é o responsável e acabou de apresentar a sua defesa, eu vejo que não 

houve má-fé de sua intenção, ao contrário, a melhor das intenções, e mostra, como o 

conselheiro disse, que está se sentindo incomodado com a situação, uma vez que ele não 

provocou nenhum desvio. Houve aqui algumas falhas no processo, é verdade, mas existe a 

nossa Constituição, a lei orgânica do tribunal, o regimento, as regras e normas que todo gestor 

público tem que seguir. Seu Joaquim, eu sinto muito por vossa senhoria, mas toda pessoa de 

uma associação que recebe recurso público passa a ser um representante do estado naquele 

momento. O estado repassou recursos para aquela entidade, então ela passa a ser o 

representante do estado naquela comunidade. E como representante do estado, representa 

também o contribuinte, o cidadão, e aí tem que prestar contas do dinheiro. Mas eu tenho 

certeza que vossa senhoria não sabia, ou não sabe, da questão toda que envolve. Eu estou 

tentando explicar de uma forma bem simples, mas é isso que acontece. O estado muitas vezes 
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não está presente em uma comunidade do município, em uma região, ou em determinadas 

áreas de atuação, como por exemplo o combate às drogas. O estado não tem, e não é no Pará, 

é no Brasil inteiro, uma estrutura eficiente para combater as drogas ou até cuidar de pessoas 

viciadas, com problemas. Não tem uma estrutura no estado brasileiro que tenha uma atuação 

firme nessa direção. Quem faz isso? São entidades, associações, organizações que se 

constituem e tentam recuperar os drogados e recebem recurso público. Naquele momento, 

aquela associação passa a ser o estado naquela área. Por isso tem que prestar contas e fazer 

todas as observações que tem que fazer. Essas associações todas, como a sua, são importantes 

para o estado do Pará porque elas desenvolvem um papel importante quando o estado não está 

presente. Então eu fico com uma preocupação e todo esse meu sentimento, que eu tenho certeza 

que é de todos os conselheiros, pois já julgamos outros processos parecidos. Nós fazemos isso 

com preocupação, mas nós temos que cumprir o nosso dever, a nossa responsabilidade e 

obrigação. Mas eu sei, senhor Joaquim, que se o senhor quiser e se entender assim, poderá 

amanhã apresentar um recurso, uma defesa, enfim, em outra oportunidade. No momento o 

processo já foi retirado de pauta, já foi dada alguma oportunidade para dar algum tipo de 

esclarecimento maior ou melhor, mas o que se apresenta hoje até o momento é isso, e nós não 

podemos fugir muito disso. Eu fico preocupado, o conselheiro Luís Cunha falou muito bem no 

sentido de dizer que neste caso, cada processo tem a sua história, especificamente, apresentam-

se indicativos de que não houve má-fé ou desvio, ao contrário, a falta de informação e 

orientação acabou gerando essa situação que hoje vossa senhoria responde e tenta se 

justificar. Veio aqui lá de Tucuruí, gasta o seu dinheiro, sem ter, para tentar limpar seu nome e 

se justificar. Mas ainda tem solução para o processo de vossa senhoria. Eu tenho que fazer a 

minha obrigação sob pena até de nós, conselheiros, respondermos por isso, porque é a nossa 

obrigação fazê-lo. Mas, enfim, eu agradeço a paciência de vossa excelência, presidente, eu vou 

encaminhar o voto, uma vez que já foi por mim retirado de pauta para a manifestação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro 

Cipriano, antes de vossa excelência proferir o voto, eu só queria entender um pouco mais do 

processo. O senhor Joaquim falou aqui que assinou o convênio, recebeu o dinheiro, mas 

repassou esse dinheiro para comprar bancos ou fazer os bancos da igreja, não foi isso? Eu 

quero entender, porque eu concordo com a irregularidade, mas tenho dificuldade em votar 
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pela devolução. O convênio era de 7 mil reais, é isso? Manifestação do Senhor Joaquim Pereira 

da Mata: 7 mil reais, sendo que, como a igreja não tinha CNPJ, o Delei aconselhou que a 

associação pegasse. Como na época nós tínhamos ganhado uma sede do prefeito para a 

associação e nós queríamos fazer trabalho com os idosos, porque o postinho lá também era 

pequeno, nós fizemos um acordo, sendo 2 mil para a associação e os 5 mil para a igreja, para 

que ela fabricasse os bancos de angelim. Como nós dividimos as despesas do banco, de taxa de 

conta, essas coisas, ficou R$1.400,00 para a associação e pouco mais R$4.400,00 para a 

igreja, que mandou fazer os 30 bancos, que eu tenho as fotos aqui, e nós reformamos o prédio 

com pouco mais de R$1.400,00, que esteve, até a minha gestão durante os quatro anos, 

servindo para os idosos fazerem medição de pressão arterial, crochê e outras atividades. Então 

nós dividimos dessa forma, achando, na minha inocência, que nós estávamos de qualquer 

maneira contribuindo dos dois lados para a comunidade: um lado, pelos bancos da igreja e, do 

outro lado, reformando o prédio da associação. Então foi essa forma que nós fizemos, sendo 

que a igreja prestou contas dos bancos com notas dos materiais de construção. Nesse meio 

tempo, de vir aqui e pedir mais documentos, eu já estive em Marabá duas vezes pegando 

declarações de notas na antiga Casa Goiás, pagando tudo do meu dinheiro, trazendo 

declarações e recibos de lojas para provar que realmente foi comprado um material na época. 

Tudo isso sendo que eu não tinha conhecimento que eu estava cometendo um crime ao estar 

ajudando a igreja com o dinheiro que era para a associação. E se eu mentisse, como eu prestei 

contas à Assembleia, quando houve a prestação de contas, eu falei a mesma história que eu 

falei aqui. As senhoras perguntaram se tinha o banco, eu falei que as levaria para ver os 

bancos. E ela disse: “Pois nós damos aprovada a prestação de contas”. Então um dia antes de 

eu vir fazer a minha defesa, eu perguntei a um advogado, doutor Aldo Dias Filho, como eu 

faria a minha defesa e ele disse para falar a verdade, que se pegasse alguma coisa, pegaria 

para o Delei, pois ele pode pagar um advogado e eu não, pois sou um pobre coitado. E hoje, 

como eu volto a frisar, eu estou com meus contracheques aqui, sou vigia da prefeitura, eu 

ganho um mil reais por mês, então eu tiro dinheiro das despesas para fazer compras em casa 

para vir aqui provar a minha inocência toda vez que sou chamado. E eu estou ficando doido, 

minha esposa tem esclerose múltipla, só falta ficar doida e preocupada de eu perder a casa ou 

eu ser preso. É essa a situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 
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Cunha Teixeira: Não tenho mais dúvidas. Eu vou esperar o voto do conselheiro Cipriano para 

poder me manifestar, mas eu entendi. Primeira coisa, esse cidadão responsável pegou o 

dinheiro, mas não ficou com o mesmo. Encontraram um caminho torto para aplicar esse 

dinheiro, mas é justo que ele seja penalizado com a devolução? Essa é a indagação que eu 

faço. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, considerando o responsável pelas mesmas em débito para com o erário 

estadual quanto ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser devolvido atualizado, 

juntamente com as multas de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo débito apontado e de R$ 

1.000,00 (mil reais) por desobediência ao prazo regimental, determinando-se, ainda, o 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas quanto à 

confissão de fraude, observada no relatório técnico. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora presidente, aqui está um caso emblemático. Nós vemos e temos a observação dos fatos 

a respeito do desacompanhamento da execução de um procedimento pela autoridade que 

deveria estar em cima, assessorando, evitando que houvesse o desvio. Nós vemos pela posição 

e pelas circunstâncias. A comprovação dos bancos foi feita, conselheiro Cipriano? Do que 

seria contratado os bancos na igreja? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não foi para o banco da igreja. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tem o 

laudo da Assembleia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: O convênio não foi para comprar banco da igreja. O convênio foi para a 

associação. Ele tinha como objetivo a construção da sede da entidade, uma entidade que eles 

tinham que reformar e tal. Só que o objetivo desse convênio, digamos, já confessado por ele e 

dito abertamente aqui, era para ajudar a igreja, mas ela não tinha a documentação necessária 

para receber o convênio, não é isso, senhor Joaquim? Tinha CNPJ? Não tinha. E aí qual foi a 

solução? Passa o dinheiro para a associação, para que ela faça a reforma e os bancos da 

igreja. Mais ou menos é isso que aconteceu. E então vai acontecer o seguinte: a associação faz 

a prestação de contas mostrando o banco da igreja, mas a igreja não tem nada com o convênio 

aqui, já foi uma coisa que apareceu durante o processo. Então apresenta os documentos, que aí 

já tem o Ministério Público e pode ser um documento falso, porque se fizeram o banco e 
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apresentaram nota fiscal de tijolo. Essa é a questão toda. Agora houve, por parte do senhor 

Joaquim, a má-fé de fazer todo esse enjambrado? A impressão que nós temos é que não houve. 

O dinheiro veio para fazer uma boa ação, para ajudar a igreja e a associação, isso foi feito. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Esse tijolo foi aproveitado na reforma da associação? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A associação devia pegar todo o dinheiro e 

fazer a reforma. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Isso. Ela desviou a finalidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A parte que foi para a igreja comprar bancos, 

foram comprados os bancos. E a parte que foi para fazer a reforma, foi feita a reforma. Só que 

você descobre isso depois, durante o processo, porque de fato não foi isso que ocorreu. Então 

houve um desvio de finalidade, mas não de recursos, pegaram o dinheiro para fazer uma coisa 

e fizeram duas coisas. O dinheiro foi aplicado, mas existe essa situação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O que o conselheiro 

Cipriano colocou foi perfeitamente esclarecido. O que eu quero dizer e ratificar que houve a 

execução, haveria uma construção e a Assembleia não se movimentou para nada, para saber se 

estava sendo executado ou se não estava. O patrono do convênio não passou lá para ver? 

Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: o conselheiro Luís Cunha conversou comigo, 

expôs sua opinião, eu estou inclinado e vou fazer o que nós conversamos, vou dar o meu voto 

pela irregularidade sem a devolução. E lamento que isso é uma repetição daquilo que já 

alertávamos. O órgão que passou o dinheiro também deveria estar sendo penalizado aqui. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu vou acompanhar a 

divergência do conselheiro Nelson Chaves e as contas irregulares, sem devolução de valores, 

no caso a multa pelo débito sai, e fica apenas a multa pela intempestividade, pelo que eu 

entendi. É intempestividade, não é, conselheiro Cipriano? Então essa multa ninguém pode 

tirar. Pelo débito não haverá multa e eu acompanho o conselheiro Nelson Chaves. Contas 

irregulares sem a devolução de valor. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, esse é um caso interessante porque se de fato fosse pedido dinheiro 

para a igreja, jamais deveria ser concedido, porque a Constituição proíbe subvencionar 

igrejas. Este caso é muito mais grave do que se aparenta, conselheiros. A fraude é muito 
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gritante. Eu vou acompanhar o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência diante dos fatos apresentados. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu também, diante dos fatos apresentados, acompanho a divergência. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor por maioria (4x2). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Primeiro eu gostaria 

de agradecer os colegas que participaram do debate e compreenderam a situação. Senhor 

Joaquim, a presidente já deu uma sugestão, foi encontrada uma saída de um caso 

excepcionalíssimo e se vossa senhoria entender a dificuldade de fazê-lo, pode pedir o 

parcelamento do débito, que a presidente poderá autorizar para tentar corrigir essa questão. 

Agora, obviamente, temos que ficar atento a essas questões para que isso não torne a ocorrer. 

Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Com a Assembleia Legislativa não vai mais acontecer. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na esteira da 

manifestação do conselheiro Cipriano, o conselheiro Luís também vivenciou isso, nós todos, de 

um modo geral, especialmente os que de lá vieram. Porque esses fatos nos causaram algumas 

vezes grandes constrangimentos, quando nós eventualmente retrucávamos de a Assembleia não 

ter estrutura para esse tipo de coisa, começavam confusões, diziam que queriam interromper a 

carreira de não sei quem, pois era uma coisa terrível. E quando chegava na hora do 

julgamento nós ficávamos em uma situação de ter que fazer o que tem que ser feito. Agora eu 

chamarei a atenção neste momento para ratificar a decisão desta Casa quando recomendou e 

felizmente tivemos acolhimento da Assembleia Legislativa, que não proceda mais convênios 

nesse sentido, porque eu acho que 99% das vezes aparecia coisa desse tipo aqui, doutor Felipe. 

Vossa excelência já está há um bom tempo aqui, mas especialmente antes acontecia muito isso, 

e depois vinham para cima de nós. Não faziam o que foi sugerido e fazíamos o que tinha que 

ser feito e começavam a vir problemas, fuxicos, confusões e tal. Só nesse sentido, pois este é um 

fato que retrata bem o que acontecia e graças a Deus estamos eliminando essa figura. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52387-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Casa da Cultura Ananindeua, responsável Agostinho Soares Leão, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que antes de ler o relatório 
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assim se pronunciou: É um convênio da Assembleia Legislativa, convênios antigos, como disse 

o conselheiro Nelson. O conselheiro fez essas sugestões algumas vezes aqui no plenário e cada 

julgamento se apresentava problemas, doutor Felipe. O conselheiro Nelson foi o pioneiro ou 

um dos primeiros, mas depois outros conselheiros também se manifestaram nessa direção, que 

não era competência da Assembleia fazer esse tipo de convênio e principalmente depois o 

acompanhamento dessas questões todas. E não raramente, apresentavam-se essas questões 

para o plenário decidir aqui. E aí então o plenário do tribunal e os conselheiros, conversando 

com o presidente da Assembleia à época, o deputado Manoel Pioneiro, no sentido de que a 

Assembleia acatasse a recomendação do Tribunal de Contas de se abster de realizar 

convênios, formas teria a própria Assembleia no orçamento, fazer encaminhamento no 

orçamento para as secretarias responsáveis pelas áreas e ali lá, sim, a Secretaria que tem o 

seu controle interno e tem tudo, realizar os convênios em vez de a Assembleia fazer. E assim foi 

feito, o pioneiro conselheiro Nelson Chaves, mas a recomendação foi de todo o tribunal e aí a 

partir de aí a Assembleia passou a se abster, ou muito raramente, pois era mil, dois mil 

convênios por ano, era uma coisa muito grande, tanto é que os números estão aí através das 

contas que temos que analisar aqui no tribunal, o número de convênios que a Assembleia 

realizou. De lá para cá, pelo conhecimento que nós temos, isso aí praticamente zerou, se tem 

são muito poucos convênios em casos excepcionais. Esse é mais um convênio, que é da 

Assembleia com a Associação Casa da Cultura de Ananindeua. Lido o 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 e aplicação de multa regimental, incluindo 

responsabilidade solidária do responsável em conjunto com a associação (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, considerando o responsável pelas mesmas em débito para com o 

erário estadual quanto ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser devolvido 

atualizado, juntamente com as multas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo débito 

apontado e de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo não encaminhamento da prestação de contas, 
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determinando-se, ainda, após o trânsito em julgado, o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público Estadual para adoção de medidas que se observar necessárias. 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 2013/52429-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Colônia 

de Pescadores Z-8 de São João De Pirabas, responsável Manoel de Jesus Costa, 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 devolução do valor 

conveniado e aplicação de multa regimental, indicando-se, ainda, responsabilidade solidária do 

responsável com a associação (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, considerando o 

responsável pelas mesmas em débito para com o erário estadual no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), que deverá ser devolvido atualizado, juntamente com as multas de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo não 

encaminhamento 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 

2008/52104-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Mário Cezar Sobral 

Martins, 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 não conhecimento do recurso 

interposto; e em caso contrário, pelo seu desprovimento e a manutenção inalterada do acórdão 

atacado (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 não conhecer do recurso interposto face a intempestividade 

e determinar o seu arquivamento. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 
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de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu ouvi atentamente o relator, mas a questão da 

intempestividade para mim não ficou muito clara. Ele entrou com recurso nos 15 dias pós 

publicação ou não? Porque a intempestividade se conta a partir da publicação do acórdão. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: 15 dias. Conselheiro, ele vai responder a vossa excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O fato de ele ter pedido cópia 

integral antes do acórdão publicado não começa a contar prazo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ela foi remetida à cônjuge 

em 2008, não é? Presidente, eu vou fazer o seguinte, como tem aqui verificação de data, eu vou 

retirar esse processo para fazer a conferência no gabinete, para não ficar folheando o 

processo para conferência, pois fica uma coisa demorada. Então em razão da rapidez 

processual e para não cansar o plenário, eu retiro o processo de julgamento, faremos a 

verificação e na próxima sessão eu respondo a indagação do ilustre conselheiro. Manifestação 

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

bem. Suspendemos o julgamento e os dois conselheiros que votaram ratificarão ou não os seus 

votos? Os dois conselheiros já votaram? Eles ratificarão ou não seus votos? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu não sei se o 

conselheiro Nelson vai concordar. Eu iria pedir para não tirar o processo, mas para suspender 

a votação imediatamente. Se até o final do último processo ele já tiver conferido, ele volta, se 

não vai para outra sessão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pode ser. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu concordo com o conselheiro Cipriano. É porque 

no manuseio de tantas folhas do processo, nós perdemos tempo para ver a data. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Se não 

tiver uma resposta, ela retornará na próxima sessão. E a ratificação ou retificação dos votos 

que já foram colhidos. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51553-5, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Furtado Rebelo, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento ao recurso interposto para que 

se anule o acórdão impugnado, renovando-se a citação defensiva do prestador das contas, de 

forma postal ou telegrama, ou com publicação (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 conhecer do recurso, para 

no mérito dar-lhe provimento, anulando o Acórdão recorrido, determinando que os autos 

retornem à fase de citação para que o responsável apresente sua defesa. Consultado o Plenário, 

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

Chaves: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Peço vistas dos autos. No retorno do julgamento do processo Nº 08 

da pauta, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Nelson Luiz Teixeira Chaves assim se 

manifestou: Senhora presidente, a respeito da data da entrada da publicação, eu contei com a 

ajuda preciosa do ilustre procurador e da secretaria, e o próprio conselheiro Odilon também 

teve vista dos autos, eu quero até justificar que muitas vezes nas datas que são requeridas, nós 

ficamos com um manuseio um pouco difícil. Eu também quero agradecer o doutor Felipe, à 

secretaria e o próprio conselheiro Odilon. Eu acho que superada essa dificuldade nas datas 

entre a entrada tempestiva ou não do recurso, penso que poderemos concluir a votação. Peço 

que vossa excelência prossiga, eu já dei o meu voto, e os conselheiros Cipriano e Luís Cunha 

também votaram. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Os conselheiros Cipriano Sabino e Luís Cunha mantêm seus votos. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu agradeço o 

conselheiro Nelson por dirimir todas as dúvidas. Eu acompanho o relator na íntegra. 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: Eu também acompanho o relator. A Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 

por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero agradecer a posição do plenário porque 

às vezes tem o volume do processo e tantas demandas, e quero até dizer que o conselheiro 
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Odilon não tenha levado em conta de eu tirar porque realmente eu estava confuso com a data. 

E as mãos benfazejas do procurador e da secretaria solucionaram a pendência, obrigado. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2010/52879-6, que trata do Recurso de Revisão 

interposto por Evelise do Socorro Alves do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50190-2, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Érica Augusta Moraes Gonçalves, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento mas desprovimento à peça recursal 

(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 

o presente recurso, por ser tempestivo, e no mérito negar-lhe o pretendido provimento com a 

sequente manutenção da decisão recorrida. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/50864-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Laércio Rodrigues 

Pereira, 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 conhecimento e não provimento 

do presente recurso (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 conhecer do recurso para no mérito negar-lhe 

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

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

manifestação 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 176

2016/50900-3, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Edson Luiz de 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 conhecimento e desprovimento da 

peça recursal (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 conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento mantendo a decisão em todos os seus termos. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 Luís da Cunha Teixeira. Na 

sequência foram anunciados os Processos nºs 2013/52894-1 e 2014/51475-0, que tratam dos 

Atos de Aposentadorias em favor de Maria do Socorro Castro e Telma Lúcia Freire Ramos, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros. 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. Registrou-se nesse momento a 

saída de Plenário de Sua Excelência o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2011/53169-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Carnavalesca 

Mocidade Independente da Vila Sorriso, responsável Nádia Maria Alves Ambé, 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 regularidade das contas com ressalva com 

aplicação de multa regimental aos senhores Domingos Juvenil Nunes de Souza, Márcio 
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Desidério Teixeira Miranda e Maria das Graças Vieira Figueiredo (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Registrou-se o regresso do 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira ao recinto. 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: Em cumprimento 

ao que dispõe o artigo 10, alínea “a”, da resolução 17.659/2009 deste tribunal, esta 

presidência dá conhecimento ao plenário a respeito dos relatórios de gestão fiscal a seguir. 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, referente ao terceiro quadrimestre de 2015, Poder 

Executivo do Estado do Pará, referente ao segundo quadrimestre de 2016 e Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, referente ao segundo quadrimestre de 2016. Os relatórios 

foram objeto de análise pela Secretaria de Controle Externo, Ministério Público de Contas, 

pelo conselheiro relator Luís da Cunha Teixeira, os quais opinaram pela desnecessidade de 

alerta, porém foram exaradas recomendações a serem expedidas aos órgãos fiscalizados. 

Assim sendo, dou conhecimento a este egrégio plenário, a obediência às disposições 

contidas na lei de responsabilidade fiscal com emissão das recomendações já referidas. 

Submeto à apreciação dos senhores conselheiros a solicitação de arquivamento e baixa no 

sistema deste TCE no processo número 2016/50.534-1, tendo em vista de desistência 

formulada pelo requerente, e tendo em vista a perda superveniente do seu objeto. 

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

consubstanciada na Resolução nº 18.881, desta data. Em seguida, a Presidência concedeu a 

palavra à disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado, presidente. Rapidamente, apenas fazer um 

registro que ontem nós recebemos o convite para participar da posse da deputada Ana 
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Cunha na condição de secretária do estado. Eu estive lá, designado por vossa excelência, e 

também o conselheiro Nelson Chaves.  Nós dois representamos o Tribunal de Contas. Na 

hora nós tivemos a honra de sermos convidados para a mesa e por bondade e generosidade 

do conselheiro Nelson, eu acabei indo representar a nossa instituição. Lá a deputada Ana 

Cunha, que já exerce o seu quarto mandato, é médica e tem um currículo importante de 

dedicação, luta, estudo e tudo mais. É uma liderança expressiva no estado do Pará, tanto é 

que conseguiu várias eleições. Então esteve lá presente o vice-governador, Zequinha 

Marinho, o secretário de estado, o presidente da Assembleia Legislativa e até o presidente 

da UNALE. Os ex-presidentes lembram bem, uma vez que a deputada Ana Cunha era a 

atual presidente da União dos Legislativos Estaduais do Brasil; e o vice-presidente veio 

juntamente de mais dois deputados de estado diferentes para a sua posse. Foi uma posse 

muito bonita, onde foi cumprimentado e muito elogiado o trabalho do secretário Heitor, 

que deixou o cargo para assumir uma outra função. A deputada Ana Cunha então assumiu 

a Secretaria de Trabalho, Promoção Social, Desenvolvimento e tudo mais.  Eu queria fazer 

esse registro aqui, já que eu e o conselheiro Nelson tivemos a missão de representar a 

nossa instituição. Cumprimento o secretário que deixou o cargo, por seu brilhante trabalho 

e eu registro que é interessante como a manifestação do auditório, que estava lotado, em 

favor do secretário Heitor, o cumprimentando por seu brilhante trabalho, sendo até 

homenageado, recebendo flores, uma placa, foi muito aplaudido.  E batemos um papo 

importante, na saída, pois na entrada todo mundo é amigo, abraça, aplaude e quando a 

pessoa sai, muitas vezes mesmo que tenha se esforçado e trabalhado, não é reconhecido. E 

ontem aconteceu isso, o Heitor foi muito aplaudido e reconhecido por todos pelo seu 

brilhante trabalho à frente da Secretaria. Ele é um servidor público dedicado, tem uma 

grande história de vida pública no estado do Pará e foi reconhecido por seu trabalho, seus 

projetos realizados e pelos servidores daquela instituição. Essa foi a manifestação oficial. 

Outra manifestação seria parabenizar desejando sucesso e êxito total à deputada Ana 

Cunha pela nova missão, pela nova empreitada. É um desafio fazer um trabalho buscando 

desenvolvimento econômico e social, principalmente nessa parte social, pessoas que 

precisam desse apoio e desenvolvimento, sem recursos, na condição em que está o Brasil, 
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tornando-se cada vez mais desafiador. Então, presidente, era essa a minha manifestação. 

Acredito que o conselheiro Nelson está junto comigo no sentido de cumprimentar o que 

saiu, pelo trabalho, dedicação e tudo mais, e desejar sucesso e êxito na nova missão que foi 

assumida pela deputada Ana Cunha no estado, agora como secretária de estado, saindo do 

Legislativo e integrando a equipe do Poder Executivo Estadual. Essa é uma manifestação 

breve e eu acho que em meu nome e de todos os conselheiros seria importante fazer essa 

manifestação oficial do Tribunal de Contas do Estado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu também estive lá, a secretária que 

entra fez a gentileza de nos convocar. Estive lá na companhia honrosa do conselheiro 

Cipriano, o tribunal esteve representado muito bem no evento e na mesa, inclusive. Eu 

queria apenas fazer um lembrete, com o devido respeito e acatamento, acho até que essa 

tarefa não seria para mim, conselheira Rosa e Odilon, certamente vossa excelência 

concordando comigo, mas eu queria lembrar aos conselheiros Luís Cunha e Cipriano que o 

Clube do Remo completou 112 anos há três dias. Eu estou me colocando à disposição para 

se ambos queiram fazer a proposição de congratulações de parabéns a esta bandeira 

também de grande importância para o nosso estado. Embora não estejamos na 

agremiação, democraticamente e esportivamente certamente nos associaremos à 

manifestação que com certeza os conselheiros poderão fazer, já que na semana passada 

nos deram a honra de acompanhar o voto que fiz aqui pelo aniversário do nosso clube. 

Então estou pronto para acompanhar a manifestação de vossas excelências, conselheiros 

Luís Cunha e Cipriano.  Vossa excelência deve saber a data mais do que eu. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O conselheiro Nelson 

lembrou, mas eu quero assumir a coautoria, pois eu acho que a autoria é dele. E o 

conselheiro Cipriano também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu faço, sem problemas. Se vossa excelência me permitir a dúvida, 

pois isso faz parte da vida democrática, da vida do esporte. Nós desejamos realmente o 

êxito à entidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: A exemplo do que fizemos com o Paysandu, que completou 103 anos, são poucos 

os clubes brasileiros que tiveram o privilégio de ultrapassar um centenário. Este é um 
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privilégio, uma riqueza, um patrimônio. Remo e Paysandu têm essa marca, são times que já 

ultrapassaram a marca de 100 anos. Isso é maravilhoso, de qualquer maneira as palavras 

que eu proferi na sessão anterior em homenagem ao Paysandu são de profundo respeito. É 

muito bom manifestar o respeito pelo bom adversário, e Paysandu é um bom adversário do 

Clube do Remo. E hoje o conselheiro Nelson foi feliz ao fazer a abordagem em relação ao 

Clube do Remo, que completou 112 anos, merecendo respeito também, e eu, como remista, 

fico satisfeito de ele ter tido essa lembrança. Na verdade, ele nos instigou à manifestação, 

muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Na realidade, conselheiro Luís Cunha, quando eu faço isso, não entenda o 

contrário, eu faço com muito carinho e também quero reconhecer que lá na agremiação de 

vossa excelência, nós temos grandíssimos esportistas e figuras que já não estão no nosso 

convívio e que foram ícones do esporte paraense, de maneira que eu me sinto muito à 

vontade para associar os votos de longa vida e prosperidade para o clube que vossa 

excelência torce, que é o Clube do Remo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu também quero fazer uma homenagem e 

eu faço um registro agradecendo a lembrança do conselheiro Nelson. O Clube do Remo 

teve essa reorganização, essa questão que foi no dia 5, mas a fundação de fato foi no dia 14 

de fevereiro. Eu estava até me preparando para fazer essa homenagem no dia que o Remo 

comemora, que é no dia 14. Mas de qualquer maneira não importa, tanto faz se é hoje, dia 

14 ou dia 20. Nós fazemos o registro e eu acabei de confirmar a informação, existe a data 

do dia 5, mas a fundação de fato é no dia 14. Essa foi a informação do site do Clube do 

Remo, dos dirigentes, e eu, como torcedor, estou sabendo disso. Por isso que eu brinquei 

com o conselheiro Nelson que a data talvez não seria essa. Mas eu me somo à homenagem 

dos conselheiros sobre essa importante agremiação, um clube importante para o estado do 

Pará, que também por grandes conquistas é reconhecido nacional e até internacionalmente 

em quase todas as modalidades, seja no remo, no basquete, no futebol, futebol de salão, 

natação e uma série de outras modalidades esportivas. Em que pese todas as dificuldades e 

situações, eu também quero apresentar a homenagem e o reconhecimento. Parabéns por 

esse time secular, que é o Clube do Remo. Veja bem, senhora presidente, rapidamente, hoje 
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nós estamos verificando o legado da Copa do Mundo no Brasil, as questões que nós já 

sabíamos estão aparecendo, existem elefantes brancos em muitos estados por aí. Fizeram 

um estádio da Copa que não serve para nada, outros estados fizeram reformas e estão 

praticamente falidos, ninguém quer assumir. E outras questões que aconteceram na Copa 

do Mundo, registrando a minha indignação, falando do esporte, do Remo e do Paysandu, 

que são times conhecidos nacionalmente, que enchem o estado com no mínimo 12 mil 

pessoas regularmente. O Remo e o Paysandu, principalmente o Remo, já bateram o recorde 

nacional de frequência nos estados. E nesta hora leva-se em consideração a politicagem, 

não considerando um estado, como o estado do Pará, que tem esses dois times 

maravilhosos, com suas torcidas maravilhosas e que respondem, toda vez que são 

acionados, com força, garra e determinação. Então eu faço essa crítica aqui para ficar no 

debate a situação vexatória do Maracanã. E se for verificar que era considerado o estádio 

mais importante do Brasil, e estádios monumentais construídos em estados e cidades que 

não têm a menor tradição ou torcida para colocarem no estádio. Brasília, por exemplo, 

qual é o time de lá que vai colocar 30 mil pessoas em um estádio? Isso não existe. Enfim, 

essa é uma crítica, mas cumprimentando, obviamente, essa agremiação espetacular, 

maravilhosa e secular, que é o nosso querido e amado Clube do Remo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu sei que não cabe aqui e 

não é muito oportuno falar do assunto, mas nós sofremos muito quando Belém, o estado do 

Pará, ficou de fora da Copa. Aqui, conselheiro Odilon, se preparou uma festa, foi colocado 

telão em dois pontos da cidade, tanto a organização da prefeitura como do governo do 

estado, na época a governadora era a Ana Júlia, para esperar o resultado da FIFA, na 

esperança de que Belém fosse contemplada como uma das cidades sede da Copa do 

Mundo. O argumento foi forte, primeiro que aqui nós temos um estádio, o Mangueirão, o 

projeto seria reforma e ampliação do estádio, as adequações para que fosse um estádio da 

Copa. O problema político muito bem colocado pelo conselheiro Cipriano, porque a 

governadora Ana Júlia, quando senadora da república, participou de uma CPI contra o 

presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e teve ali, naquele momento, uma atitude de vingança 

contra o estado do Pará. As nossas ponderações foram técnicas. Nós provamos e o que o 
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conselheiro Cipriano disse está certo. No Pará os estádios enchem, o nosso estádio 

Mangueirão não dá prejuízo. E resultado: contemplaram o estado do Amazonas, com o 

devido respeito, mas está dando prejuízo. Contemplaram o Nordeste com quatro capitais, 

sendo que Rio Grande do Norte está dando prejuízo e a Arena Pantanal, do Mato Grosso, 

também. O que aconteceu no Rio de Janeiro é questão de gestão, pois o Maracanã não dá 

prejuízo, o contrato foi muito mal elaborado e isso é corrigível, agora o que aconteceu no 

Amazonas, na Arena Pantanal e na Arena Das Dunas no Rio Grande do Norte não tem 

conserto, vai ser um prejuízo sempre. Por questão política deixaram o estado do Pará de 

fora, sendo que em um simples jogo o estádio enche. O estádio do Mangueirão já encheu 

em jogos sub 20. Foi muito bom o conselheiro Cipriano ter falado isso, porque o Brasil 

está presenciando esse gasto de dinheiro público seguindo um critério injusto e político, 

deixando de fora uma cidade como Belém que tem tradição no futebol. Os nossos 

procuradores não estavam aqui e os substitutos eu creio que não também, mas nós 

sofremos com a exclusão de Belém naquele momento. Mas eu também fiz o seguinte 

comentário: era um gasto em torno de 1 bilhão de reais só no entorno do Mangueirão, e a 

questão de mobilidade da cidade chegaria em 15 bilhões de reais para um mês de festa. Eu 

ainda disse, na época, até para consolar a governadora Ana Júlia: “Não fique triste, não. 

Eu acho que foi até bom. Nós iríamos gastar muito dinheiro para um mês de festa e Belém 

não receberia certamente a Seleção Brasileira. Ninguém sabe quais seleções viriam para 

Belém. De repente gastaríamos muito dinheiro para um mês de festa e não termos a 

Seleção aqui, como o Amazonas não teve, nem a Arena Pantanal e de Dunas”. Foi o que eu 

disse para a governadora, porque o que se gastaria era em torno de 15 bilhões. Está certo 

que boa parte disso viria do governo federal e a cidade ganharia, mas eu achei que foi uma 

discriminação ao estado do Pará. E hoje nós estamos vendo obras inacabadas, não só dos 

estádios, mas também questões de transporte urbano, como metrô, questões de mobilidade 

principalmente. Fica aqui o meu registro, que é somado às ponderações apresentadas nesta 

sessão sobre o assunto pelo eminente conselheiro Cipriano Sabino.  E voltando ao assunto, 

eu voto com louvor à homenagem ao Clube do Remo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu só queria fazer uma 
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ponderação a respeito do que o conselheiro Luís Cunha falou. A governadora Ana Júlia, no 

momento deste episódio que o conselheiro se referiu, era senadora da república e estavam 

tendo muitas denúncias contra a CBF. E ela, obviamente, como legítima representante do 

povo, com mandato de senadora que lhe dava todo o direito e dever de fazer isso, não foi só 

ela, outros também criticaram. E no momento da presença do Ricardo Teixeira na CPI, ela 

foi uma das mais firmes e veementes na cobrança do direito da população. Aquilo ali 

parece que se tornou um assunto pessoal para ele. E então na hora da seleção ele fez de 

tudo para excluir o estado do Pará, porque o estado estava naquele momento sendo 

governado por ela. E o que é pior, tudo que foi dito por ela na CPI se comprovou, foi 

verdade, teve presidente preso, ordem de prisão internacional, ou seja, toda uma situação 

de escândalo que vem se confirmar nessa questão. O conselheiro Luís Cunha foi feliz no 

sentido de muitas vezes essa questão não ser falada, então poderia ser um outro 

governador, talvez questão política ou qualquer tipo de coisa, mas o Pará foi mais uma vez 

injustiçado. Vejam bem: se tivéssemos um estádio a nível de Copa do Mundo aqui, 

domingo, já estaria lotado tranquilamente, e em outros jogos do campeonato estadual 

também, e contra os times do interior do estado, que não é nem interior mais, pois são 

verdadeiras capitais: Marabá, Santarém, Tucuruí, Redenção. São cidades grandes. Então 

estaria sendo usado quase que na sua capacidade total em um campeonato regional. 

Enquanto isso, outros estádios não conseguem colocar meia dúzia de pessoas até com 

jogos nacionais. Enfim, era essa a questão. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Estão em votação as três 

propostas. Uma é de autoria do conselheiro Cipriano Sabino, com a coautoria do 

conselheiro Nelson Chaves. As duas primeiras. E a terceira é do conselheiro Nelson 

Chaves, com coautoria dos conselheiros Luís Cunha e Cipriano Sabino. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no 

Ofício nº 080 a 082/2017-SEGER, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim se 

pronunciou: Esta presidência distribui aos senhores uma portaria que nós vamos dividir 

com os conselheiros e o Ministério Público, aguardaremos para saber se estarão de 

acordo, se alguém tem alguma ressalva a fazer aqui, se não tiver, a presidência vai tomar 
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as devidas providências para publicar esta portaria que está sendo distribuída a minuta 

neste momento. Ela ainda não foi publicada, vamos esperar pela publicação. Algum dos 

senhores tem alguma discussão? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Isso aqui ainda não vai ser deliberado? Manifestação 

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

Não. É só uma minuta para que vossas excelências tomem conhecimento. Esse é da 

presidência. Se não se manifestarem até amanhã, eu considero que estão de acordo e a 

presidência vai baixar. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença 

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

trinta e oito minutos (11h38min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 07 de fevereiro de 2017. 
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