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ATA Nº 5.450 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) 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, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene 

Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em 

seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, por motivo de força maior, momento em que solicitou a retirada de 

pauta do Processo nº 2015/50525-5 de sua relatoria. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezesseis (16) 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: impedido 

na forma regimental Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira: Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

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

Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 
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lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a inversão da pauta, 

antecipando o julgamento dos processos de nºs 4; 6 e 3 cujas partes estavam presentes para 

apresentar defesas orais. Neste sentido foi anunciado o Processo nº 2010/50627-2, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, responsável Jaime da Silva Barbosa, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2009/50695-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Faro, 

responsável Denilson Batalha Guimarães, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

Contas, que assim se manifestou: Bom dia a todos. Eu reitero o que já consta nos autos, 

presidente, eu peço licença apenas para pontuar as irregularidades que na visão do Ministério 

Público ressurgem do procedimento licitatório apresentado, que são: ausência de 

comprovação da entrega da carta convite; a data incompatível da certidão que atesta a 

divulgação do certame no flanelógrafo da prefeitura; o dia marcado para a realização do 

certame foi um domingo, parecer jurídico apócrifo; ata de julgamento da habilitação, sessão 

realizada em data diferente do divulgado; ata de julgamento que declarou vencedora licitante 

sem qualquer análise das outras propostas apresentadas; o resultado final e parecer jurídico 

acerca da homologação do certame com data anterior à sessão de julgamento; proposta da 

vencedora imprestável exatamente igual ao valor do convênio; contrato com valor diferente do 

estabelecido em termos de convênio e ausência de projeto básico e ato de designação da 

Comissão de Licitação. Essas irregularidades foram destrinchadas no parecer ministerial de 

modo que apenas fazendo remissão ao caput das mesmas. Logo em seguida, o parquet de 

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

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais, ficando 

solidariamente responsáveis Denilson Batalha Guimarães e à Empresa Mafra Comércio & 

Construções Ltda, com remessa da cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará 

para análise e consecução das medidas de competência daquele Parquet de Justiça (pausa). A 

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

Nelson Luiz Diniz da Conceição, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 
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Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: 

Excelentíssima senhora presidente, digníssima representante do Ministério Público, senhores 

conselheiros, essa defesa prévia não foi feita por mim neste processo, eu estou assumindo este 

processo agora nesta fase. Eu verifico aqui, excelência, que de acordo com o laudo de 

execução física da Sepof, mesmo em que pese as impropriedades no processo licitatório 

apontadas pelo representante do Ministério Público, o laudo da Sepof, às páginas 44 a 48, diz 

o seguinte: que este era um convênio no valor de 50 mil reais para terraplenagem de vias 

urbanas e não pavimentação, onde contemplava cinco ruas do município de Faro. 

Contemplava a rua Nossa Senhora Aparecida, a Travessa 24 de Julho, a Travessa José 

Eleutério, Rua Muiraquitã e Travessa Paulo Auzier de Carvalho. De acordo com a vistoria 

final do concedente ele aponta que a rua Nossa Senhora Aparecida foi 100%, a Travessa 24 de 

Julho também, a Travessa José Eleutério não estava executada de acordo com o laudo da 

Sepof, a Travessa Muiraquitã foi totalmente executada, assim como a Travessa Paulo Auzier de 

Carvalho. Na conclusão o engenheiro da Sepof conclui que dos 50 mil reais liberados, 67,83% 

foram devidamente aplicados. O que o ex-prefeito me disse é que após esta visita ele mandou 

fazer a terraplenagem da João Eleutério, até porque foi um convênio que começou dia 30 de 

novembro de 2007 e foi finalizado somente em 30 de junho de 2008. De acordo com o ex-gestor 

esse convênio no valor de 50 mil foi somente para fazer os reparos nessas ruas, que são de 

terra batida, não são ruas pavimentadas, devido ao forte inverno registrado naquele ano no 

município de Faro, que ocorre em todos os anos na nossa região amazônica. Ele, inclusive, 

ficou de me enviar as fotos, só que até o momento eu procurei no meu e-mail e ainda não 

estava, eu não sei se eles estão com problema de internet lá em Faro, que seria o caso de 

juntar agora. Mas devido à ausência desses registros fotográficos que comprovam que também 

a rua José Eleutério teve o serviço realizado, eu pugno ao representante do Ministério Público 

e ao douto plenário que levem em consideração a jurisprudência do TCU, que inclusive é 

bastante utilizada pelo Ministério Público de Contas junto a este tribunal, que aproveita o que 

foi devidamente executado. Porque imputar o valor do débito a este ex-gestor pelo total me 

parece desproporcional, desarrazoado já que o próprio laudo informa que das cinco vias, onde 

foram feitos serviços de terraplenagem, somente uma não foi executada. E de acordo com o ex-

gestor foi executado à posteriori. A jurisprudência do TCU, que como eu já disse, é utilizada 
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com bastante frequência pelo Ministério Público desta Corte de Contas, caminha neste sentido, 

de aproveitar aquilo que foi executado, porque se imputar o débito pelo valor total, estaríamos 

incorrendo em um enriquecimento sem justa causa em favor do estado do Pará. Nos parece que 

é mais justo que, neste momento, devido eu não ter acesso a esse registro, que também 

comprova a terraplenagem da rua João Eleutério, portanto eu gostaria de pedir ao tribunal e 

ao representante do Ministério Público que reconsiderassem a sua manifestação no sentido de 

levar em consideração o parecer da Sepof, que aponta que 67,83% do convênio foi 

devidamente executado, ou seja, das cinco ruas, apenas uma é que não foi executada. É o que 

nós tínhamos para falar neste momento, excelência. Muito obrigado. A matéria foi colocada em 

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

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

estadual na importância de R$15.576,07 (quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete 

centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo 

débito apontado e R$ 907,00 (novecentos e sete reais), pela remessa intempestiva 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 2009/51363-4, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Óbidos, responsável Jaime Barbosa da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação da multa regimental ao seu responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Senhora presidente, 

senhor representante do Ministério Público, senhores conselheiros, conforme o secretário 

relatou, esse convênio teve como objeto a construção de uma quadra na zona rural do 

município de Óbidos. Uma localidade denominada Igarapé-Açu, que dista da sede do 

município em 80 quilômetros. Então de início, o ex-prefeito à época teve muita dificuldade de 
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encontrar uma empresa que se interessasse em executar essa obra, por ser na zona rural, ser 

distante do município e também pelo valor, que não despertava o interesse de ninguém. Tanto 

que em duas vezes, pelo que ele me falou, a licitação foi deserta. Uma terceira vez se conseguiu 

uma empresa que fizesse a realização dessa quadra. Era uma comunidade que não era 

atendida por energia elétrica. Se contemplou no projeto a instalação de refletores porque à 

posteriori ela foi uma comunidade que foi contemplada dentro do programa luz para todos, no 

município de Óbidos. É por isso que mesmo sendo uma quadra na zona rural, estando a 80 

quilômetros da sede do município, se optou por colocar as instalações elétricas também. Esse 

benefício da eletrificação da comunidade ocorreu após a realização desta obra. Como 

geralmente acontece em situações como essa em que a obra é localizada na zona rural do 

município, os prefeitos costumam adiantar parte do valor do convênio para que a empresa 

possa se deslocar para a comunidade para realizar a obra. Foi um equipamento executado 

durante o inverno. Então teve o problema com a ausência de interessados em executar, tiveram 

as adversidades enfrentadas pelo inverno, quando a Sepof foi ao local fazer a vistoria, 

realmente a obra ainda não estava concluída, mas quando eu estive aqui, em novembro de 

2014, fazendo a primeira sustentação oral, o prefeito foi à comunidade, fez os registros 

fotográficos, registros estes que eu juntei na ocasião ao processo e que após a análise deste 

tribunal foram tomados como verídicos, fazendo a confrontação das fotos que constam no 

laudo de vistoria com os registros que nós juntamos. Quando o ex-prefeito fez essa visita para 

fazer os registros, ele detectou que os refletores não estavam nos postes, bem como a fiação. O 

líder da comunidade disse ao ex-prefeito que esses refletores haviam sido furtados em um final 

de semana, inclusive antes da chegada do programa luz para todos na comunidade. Mas 

também na ocasião eu juntei os registros que o prefeito adquiriu novos refletores, nova fiação e 

entregou à comunidade para que fossem recolocados esses novos equipamentos. Isso também 

está nos autos. Tanto que no primeiro relatório, o órgão técnico deste tribunal opinava pela 

devolução de 18 mil reais, um pouco mais, e após a análise dos registros fotográficos, o órgão 

técnico reconsiderou, porque tomou como verídico o que nós colocamos aqui, que é verídico, 

realmente, porém como os refletores que foram furtados e mesmo tendo sido adquiridos pelo 

ex-prefeito e entregues à comunidade, os técnicos não levaram essa parte em consideração. É o 

que ele relata como débito a ser imputado ao prefeito. Os registros fotográficos, como o 
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próprio membro do Ministério Público falou, foram feitos cinco anos depois e mostram que o 

equipamento está em perfeito estado para a utilização. Quais são as parcelas que o técnico 

deste tribunal considera como devidos? R$304,00 referente à placa da obra, que realmente 

cinco anos depois não estava mais no local; R$5.400,00 referente às instalações elétricas, que 

foram furtadas, mas que mesmo assim o ex-prefeito adquiriu novas instalações e entregou ao 

líder comunitário com o nome de Jair, e isso é devidamente comprovado nos autos; a ausência 

de um portão metálico no valor de R$350,00 e ele considera que a pintura do alambrado não 

seria a óleo. E não é de praxe usar em equipamentos de alvenaria, pintura a óleo, mas as fotos 

comprovam que está tudo pintado com tinta à base d’água, de maneira que esta defesa pugna a 

este plenário que mesmo tendo o órgão técnico deste tribunal reconsiderado em parte o que 

nós colocamos, nós também comprovamos na ocasião que estes itens que ele considera como 

devidos também foram adquiridos. E se foram furtados, não foi por culpa do ex-prefeito. Mas 

ele, para que não lhe fosse imputada nenhuma responsabilidade por este furto, adquiriu 

refletores, a instalação elétrica e entregou ao presidente da comunidade. Agora, ele não 

poderia mais executar porque não era mais prefeito, ele dependia da autorização do prefeito 

que estava no cargo para executar, que, por questões políticas locais, evidentemente, não foi 

autorizado. É por isso que ele optou por entregar ao líder da comunidade, para que ele pedisse 

autorização ao prefeito e fizesse as devidas instalações. A nossa primeira defesa, que 

ratificamos agora, comprova que o prefeito agiu com probidade, não incorreu em desvio de 

recurso, em apropriação indevida de algum recurso, não fica constatado na análise qualquer 

indício de sobrepreço ou superfaturamento. É uma obra que teve o atraso por fatos e 

adversidades que ocorrem com muita frequência na execução desses convênios, na construção 

de equipamentos que são realizadas nessas comunidades distantes da sede do município. Por 

isso que nós pedimos também que, neste momento, o tribunal reconsidere o que ficou como 

remanescente de débito, porque consideramos injusto, uma vez que o prefeito procurou de 

todas as formas, mesmo não tendo concorrido para o sumiço desses refletores, ele assumiu a 

responsabilidade, entregou ao presidente da comunidade e o próprio registro comprova que 

mesmo a nossa primeira defesa tendo sido feita cinco anos após a realização deste 

equipamento, ela estava em perfeito estado de uso pela comunidade. Finalizamos pugnando 

que seja considerado regular essas prestações de contas porque está comprovado nos autos 
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que não houve desvio e nem apropriação indevida por parte do ex-gestor, que procurou de 

todas as formas corrigir o que foi identificado como improbidade na época e que sanou 

atendendo assim e colocando novamente o equipamento plenamente à disposição da 

comunidade. É o que nós tínhamos para falar. Muito obrigado. A matéria foi colocada em 

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

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

estadual na importância de R$9.318,60 (nove mil, trezentos e dezoito reais e sessenta centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.834,36 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e 

trinta e seis centavos), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela 

intempestividade da 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 2006/53094-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Renascer Projeto Família, 

responsável Nazarina Oliveira Gonzaga, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais à responsável extensiva à Sônia Lúcia Bastos Maranhão, com as 

determinações a responsável e à Associação Renascer Projeto Família (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, declarando a responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.000,00 (um 

mil reais), pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/52598-8, 

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

Estado, procedência Associação Comunitária Boa Esperança, responsável Inácio Lima da 
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Paixão, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado, sem prejuízo das multas regimentais ao seu responsável, com 

responsabilidade solidária dos recursos o senhor Pio X Sampaio Leite, com sugestão de remessa 

dos autos ao Ministério Público Estadual para fins de apurar crime de falsidade ideológica, ante 

a flagrante divergência das assinaturas apostas nos documentos já mencionados, dando-se 

ciência aos interessados das manifestações da Secex e parecer do Ministério Público de Contas 

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

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

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

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

erário estadual na importância de R$10.000,00 (dez mil reais) e aplicar ao seu responsável a 

multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2007/53029-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de São Geraldo do Araguaia, responsável Manoel Soares da Costa, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, bem como pela inabilitação 

para a assunção de cargo comissionado e função de confiança (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$200.000,00(duzentos mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo 

não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou 
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inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

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

2009/53598-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ipixuna do 

Pará, responsável Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

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

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

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

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

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

erário estadual na importância de R$249.958,07 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

cinquenta e oito reais e sete centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$8.000,00 (oito 

mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pela não prestação de contas no 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51348-3, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Salinópolis, responsável Vagner Santos Curi, cujo 

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

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

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, declarando seu responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se 
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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 2013/50458-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Liga dos Blocos 

Carnavalescos de Novo Repartimento, responsável Paulo Cezar Alves Cunha, 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 irregularidade das contas, com devolução dos valores e 

aplicação das multas regimentais aos responsáveis anteriormente apontados, bem como a 

inabilitação para cargo em comissão e função de confiança (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$6.000,00 (seis mil reais), sendo solidariamente responsável a entidade, 

aplicando-lhes a multa individualmente no valor de R$906,00 (novecentos e seis reais) pelo 

débito apontado e, ainda, R$906,00 (novecentos e seis reais) somente ao responsável pelo não 

encaminhamento no prazo regimental, além de determinar a remessa dos autos ao Ministério 

Público Estadual. Consultado o Plenário, Suas Excelências os Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e André Teixeira Dias acompanharam o Relator; Excelentíssimo Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira votou acompanhando o Relator, porém divergiu em relação à 

responsabilidade solidária; tendo a Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanhado o voto divergente. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de 

acompanhar o Relator, porém sem a responsabilidade solidária da entidade. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do divergente foi o vencedor pelo voto de desempate. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50459-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, responsável Lourival Fernandes de 

Lima, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 
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escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

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

erário estadual na importância de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), aplicando-lhe 

as multas nos valores de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo débito apontado e 

R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51817-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Magistrados do Estado do Pará, responsável Paulo 

Roberto Ferreira Vieira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas, sem devolução de valores e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, 

com determinação do Banpará (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo não 

encaminhamento das contas no prazo regimental, devendo a Secretaria desta Corte de Contas 

expedir ofício ao Banpará, dando ciência das recomendações do Parquet 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 2008/52103-6, que trata do Recurso de Revisão 

interposto por Mário Cezar Sobral Martins, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 
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conhecimento e improvimento ao recurso com vistas a manutenção da decisão combatida 

(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 negar-lhe provimento e manter na íntegra a decisão contestada. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50042-2, que tratam dos Embargos 

de Declaração opostos por Adécimo Gomes dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de 

votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto para conhecer dos Embargos 

declaratórios, porém concluir pela sua rejeição, mantendo, na íntegra, a decisão do Acórdão 

54.068, de 29.10.2015. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50240-1, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Vagner Santos Curi, 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 não conhecimento do recurso e, caso não seja esse entendimento dessa Corte 

de Contas, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se in totum a decisão guerreada 

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

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

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

do recurso, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a 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 2016/50734-7, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Paulo Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

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

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

jurídico foi pelo conhecimento e não provimento do recurso de reconsideração, manter 

inalterado o Acórdão nº 54.248/2014 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 
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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, no mérito negar-lhe provimento, 

mantendo-se na íntegra a 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 

2016/50850-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Valciney Ferreira 

Gomes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

do recurso, e, no mérito pela reforma parcial do Acórdão nº 55.534, para que seja devolvido o 

valor de R$2.086,10 (dois mil, oitenta e seis reais e dez centavos), manter a irregularidade e as 

multas aplicadas na decisão vergastada e, ainda, requer que seja anexado aos autos do processo 

2006/50688-0, cópias das doutas conclusões do setor de engenharia acostado às fls.35-43 

(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 proposta de decisão 

para conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe parcial provimento, mantendo a irregularidade 

das contas, porém com devolução de R$2.086,10 (dois mil, oitenta e seis reais e dez centavos), 

aplicando ao responsável a multa de R$208,00 (duzentos e oito reais) pelo débito apontado e 

manter a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) 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 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 

Luís da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50428-0, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com 
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determinação da Seduc, sob pena de multa pelo descumprimento (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir em caráter excepcional 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 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 

André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2016/51243-8, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado 

do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com 

aplicação da multa ao responsável, extensiva à autoridade que autorizou a contratação sub 

examine, com determinação imediata cessação dos contratos e dos pagamentos eventualmente 

em curso, com as determinações à Casa Civil da Governadoria do Estado e a Adepará (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  em caráter excepcional os registros, com 

recomendação à ADEPARÁ. 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 do plenário de Sua Excelência 

o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52154-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Delzuita Machado Barros, cuja Relatora foi a 

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

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

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

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro, com ciência à interessada. 

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 
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191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51834-2, que 

trata do Ato de Pensão em favor de Wanderleia Rodrigues de Araújo, cuja Relatora foi a 

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

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

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

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

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

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

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

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

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50970-0, que trata do Ato de Retificação 

de Aposentadoria em favor de Tereza Moreira Miranda, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. 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 arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

para arquivar os autos, sem julgamento de mérito, por tratar-se de ato não sujeito a registro. 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50052-4, que 

trata da Representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento total da Representação, 

com sugestão apenas, um adendo para que, nos moldes delineados pelo TCU seja determinado 
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que nas contas anuais de todas as entidades públicas jurisdicionadas pelo TCE seja examinada a 

questão da substituição de servidores temporários e terceirizados ilegais por servidores efetivos, 

constando essa informação nos relatórios de gestão anual com obrigatoriedade de manifestação 

sobre o assunto pelas unidades técnicas do Tribunal (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para conhecer da representação e expedir recomendações e determinações ao Governo do 

Estado do Pará para observância do Decreto nº 1230/2015 no que se refere a novas contratações 

temporárias e, ainda, determinar a SECEX que monitore as contratações de servidores 

temporários e contratos de prestação de serviços para a observância das normas reguladoras dos 

referidos procedimentos. Consultado o Plenário, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator, tendo sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, 

sendo de imediato deferido pela Presidência. 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: No início da sessão, nós 

deixamos de fazer a leitura de um expediente e, neste momento peço ao secretário que proceda 

a leitura do ofício que esta presidência recebeu sobre a resposta do presidente do Paysandu 

Sport Club, a uma manifestação deste TCE encaminhada aquela agremiação ainda na gestão 

do conselheiro Luís Cunha. Manifestação do Senhor Secretário José Tuffi Salim Junior: Ofício 

01/2017 da presidência do Paysandu Sport Club, Belém, 10 de fevereiro de 2017. Assunto: 

Homenagem aos ex-atletas de esportes amadores do Paysandu Sport Club. Senhores 

conselheiros, acusamos o recebimento do ofício 045/2017-SEGER, datado de 22 de janeiro de 

2017. Ficamos honrados com o reconhecimento feito pela plenária do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará e, conforme vossa solicitação, demos conhecimento aos ex-atletas do Paysandu 

Sport Club homenageados pela Comissão Especial de Eternização de Atletas de Esportes 

Amadores, bem como ao presidente do conselho deliberativo do Paysandu Sport Club. Assina o 

ofício o senhor Sérgio Tadeu Ferreira Serra, presidente do clube. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Para dar 

conhecimento deste plenário da resposta do Paysandu Sport Club, ainda veio em nome do 

presidente Luís Cunha e a todos os conselheiros desta Corte de Contas. Conselheiro Nelson 

Chaves, um dos atletas homenageados. Ainda com a palavra, a Presidência assim se 

pronunciou: Em cumprimento ao que dispõe o artigo 11, alínea “a”, da resolução número 

17.658 de 2009, cientifico o plenário acerca do relatório conclusivo de acompanhamento da 

revisão do plano plurianual 2012/2015 da Secretaria de Estado de Planejamento. O aludido 

relatório foi objeto de análise pela Secretaria de Controle Externo, pelo Ministério Público de 

Contas e pelo relator, conselheiro André Teixeira Dias, onde foi plenamente atestado a 

obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. De igual modo, esta 

presidência dá conhecimento ao douto plenário a respeito dos seguintes relatórios de gestão 

fiscal: a) Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo quadrimestre de 2016; b) Ministério 

Público do Estado do Pará, segundo quadrimestre de 2016; c) Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, segundo quadrimestre de 2016. Os referidos processos de fiscalização 

cumpriram tramitação regular, sendo exarados respectivos pareceres da Secretaria de 

Controle Externo, do Ministério Público de Contas e da relatoria do excelentíssimo 

conselheiro Luís da Cunha Teixeira, onde foi plenamente atestado a obediência às disposições 

contidas na lei de responsabilidade fiscal, devendo ser encaminhadas aos órgãos fiscalizados 

as recomendações emitidas pela SECEX e pelo Ministério Público de Contas. Por fim, esta 

presidência dá conhecimento ao douto plenário que os relatórios resumidos da execução 

orçamentária do Poder Executivo, referentes ao segundo e terceiro bimestre de 2016, foram 

objetos de análise pelo departamento de controle externo, Ministério Público de Contas e pelo 

relator conselheiro Luís da Cunha Teixeira, sendo obedecidas as disposições contidas na Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Senhores conselheiros, conforme previsto no Ato Regimental 

número 67 de 8 de abril de 2014, que dispõe sobre o regulamento da Escola de Contas Alberto 

Veloso, especificamente parágrafo 1º, artigo 4º, na estrutura administrativa da escola existe 

um Conselho Consultivo do qual participam por indicação do douto plenário um conselheiro, 

que o preside, considerando que até então a nobre missão estava sendo desempenhada pela 

conselheira doutora Rosa Egídia, que pela resolução número 18.878 foi designada ouvidora 

desta Corte de Contas para o mantado correspondente ao período de 1 de fevereiro de 2017 a 
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31 de janeiro de 2019. Submeto à consideração plenária a indicação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, como conselheiro presidente do Conselho Consultivo da 

Escola de Contas Alberto Veloso. Outrossim, ratifico a permanência da conselheira substituta 

Milene Cunha e do servidor eleito Francisco Rodrigues da Silva Filho e agora da nova 

secretária de gestão de pessoas, doutora Ana Maria Mota Garcia e da diretora da escola Carla 

Lessa Bengston. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada na Resolução nº 18.885, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, primeiramente eu agradeço a 

gentileza de vossa excelência e do conselheiro Nelson, que acabou de votar. Eu vou receber 

esta missão como uma missão institucional. Depois vou sentar com a conselheira substituta 

Milene, com a diretora da escola indicada por vossa excelência, o servidor que foi eleito pelos 

servidores da Casa e com a nova secretária de gestão de pessoas. Eu acho que na linha 

pensada pelo eminente conselheiro Nelson Chaves é o que eu pretendo atuar. Eu acho que a 

Escola de Contas tem que ser vinculada à presidência, do jeito que foi pensado anteriormente. 

Isso tem uma razão de ser e eu quero fazer justamente o trabalho do Conselho Consultivo, sem 

ser uma interferência direta, mas acompanharmos e aprovarmos ações da escola, sugerir o que 

entendermos ser apropriado para aperfeiçoar o trabalho. É uma coisa que eu posso dizer que é 

satisfatória para mim porque o nosso desejo é aprimorar o que já foi feito até então na gestão 

de vossa excelência, conselheiro Cipriano, e também na nossa gestão. Todo o apoio à indicada 

de vossa excelência, Carla Bentes, para que ela possa fazer um trabalho grandioso em prol da 

instituição. Então, contem comigo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu tenho certeza que vossas excelências e todo 

o corpo diretivo da escola, assim como a doutora Ana e o doutor Francisco, possam dar 

prosseguimento nesse trabalho do Conselho Consultivo e nos ajudar nas ações da Escola de 

Contas. Muito obrigada. Antes de colocar a palavra à disposição dos conselheiros, eu gostaria 

de convidar a todos para a solenidade de aposição da fotografia do ex-presidente, o 

conselheiro Luís Cunha, na galeria do plenário. Hoje o plenário já aumentou sua galeria, nós 

já temos a felicidade de, nesta manhã, logo após a sessão plenária, aposição da fotografia do 

nobre conselheiro Luís Cunha, pelo seu mandato como presidente desta Corte de Contas, a 

quem parabenizamos, assim como toda a sua equipe, que fez o trabalho junto com vossa 
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excelência e, com certeza, vossa excelência prestou relevantes serviços a esta instituição e hoje 

a sua fotografia está sendo aposta ao lado de todos aqueles que já tiveram essa missão. A 

palavra está à disposição dos conselheiros e conselheiros substitutos também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, rapidamente, eu 

quero desejar para o conselheiro Luís Cunha, para a diretora da escola e para os 

companheiros do conselho, que tenham um desempenho espetacular na escola. A escola, 

juntamente com a ouvidoria, que agora está nos ouvidos da doutora Rosa, que sequencia o 

trabalho também muito aprimorado e positivo que o conselheiro Odilon fez, já deixando este 

patamar plantado, pois às vezes a coisa é mais difícil no começo. Eu tenho certeza que a escola 

também vai continuar no caminho preconizado por esta Casa, que eu acho que é um braço 

importantíssimo para o tribunal no sentido do esclarecimento e daquela busca que tanto se fala 

aqui do controle social. Eu acho que a escola, acoplada com a ouvidoria, tem, com a 

coincidência positiva com a ouvidora da Casa, que é a ex-presidente do Conselho Consultivo, 

conselheira Rosa, todos os ingredientes para prosseguir em uma jornada que possa alegrar a 

todos com a consecução dos objetivos preconizados por todos nós e, tenho certeza, que vossa 

excelência, que também é professor, conselheiro Luís Cunha, formado em Pedagogia, então 

tenho certeza que esta Casa vai obter neste período com a escola Alberto Veloso, que 

homenageia um servidor falecido. De maneira que sendo uma escola para o servidor, nós 

poderíamos buscar uma homenagem a um conselheiro falecido, que também igualmente teria 

todos os méritos, mas infelizmente foi um falecimento precoce, mas homenageia, sobretudo o 

servidor, porque a escola é voltada especialmente para o servidor da Casa e buscando a 

integração dessa sociedade toda que nos observa do lado de fora. Portanto quero desejar a 

todos e à direção da escola um grande sucesso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu gostaria de agradecer pela confiança no meu 

trabalho e dizer que assim como eu tive uma imensa honra de trabalhar ao lado do conselheiro 

Nelson e da conselheira Rosa, será uma imensa honra agora trabalhar ao lado do conselheiro 

Luís Cunha. Então espero realmente fazer jus à confiança depositada no continuar dessa 

missão no Conselho Consultivo da Escola de Contas. E justamente agora diante de uma nova 

gestão, novas mudanças, novas coisas e novas propostas a serem realizadas. Então eu quero 

somente agradecer, obrigada. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para 
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agradecer, pois no dia de ontem a equipe do meu gabinete organizou um chá de boas-vindas 

para a Isabelly, e eu acho que talvez em face da emoção eu não agradeci à altura do que eu 

deveria ter feito. Eu acho que não é novidade para ninguém, mas durante as minhas férias uma 

surpresa muito inesperada surgiu e eu voltei com um anjinho nos braços, que é a Isabelly, para 

cuidar dela. Ontem foi o chá de boas-vindas. Então eu gostaria de agradecer todo carinho e 

amor com que foi realizado pelo pessoal do meu gabinete e também sei que por outras mãos, 

porque o carinho foi feito por várias mãos, como o pessoal da comunicação, da informática, do 

cerimonial e agradeço aos senhores que estiveram lá presentes, mesmo diante de uma agenda 

apertada, conselheiro André, presidente Lourdes, conselheiro Nelson, Luís Cunha, Odilon, 

conselheira Rosa. E quero dizer para todos vocês, para os servidores que estiveram lá, 

membros do Ministério Público também, doutor Stephenson, doutora Deíla, doutor Felipe, que 

estiveram presentes e se fizeram representar, porque depois eu recebi mensagens dos demais 

membros do Ministério Público, e todos os servidores. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz 

porque eu tenho certeza que todo aquele amor e carinho estarão registrados na alma de 

Isabelly, assim como estão registrados na minha. Muito obrigada por tudo. É muito bom 

termos esse compartilhamento de amor e carinho de todos. Obrigada. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns. 

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

esqueci de mencionar, obviamente, eu não posso falar porque senão eu apanho dessa bancada. 

Meus queridos colegas e amigos doutor Julival, Daniel e Edvaldo. Nós estamos aqui do lado, 

desculpem, é por isso que eu não queria mencionar o nome de quase ninguém porque nós 

acabamos esquecendo. Mas todos os demais servidores que estiveram lá presentes também, 

obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Parabéns. Realmente nós percebemos a felicidade nos olhos da Isabelly e da 

mãe também. Eu gostaria de deixar o registro aqui nesta manhã da disponibilidade do 

conselheiro substituo Daniel Mello, que se colocou à disposição e os conselheiros substitutos 

também já se colocaram à disposição da Escola de Contas, o que for preciso, o conselheiro 

Daniel também é professor e se colocou à disposição para colaborar com o que estiver ao seu 

alcance. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu 

preciso falar um pouco mais. Carla Bengson, eu já me dirigia aos conselheiros, mas não tinha 
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falado a ninguém da escola. Nós vamos iniciar um trabalho de Conselho Consultivo no que 

realmente é um Conselho Consultivo sem interferir na gestão, que é a sua responsabilidade, da 

confiança da presidente. Eu entendo que quando o conselheiro Nelson Chaves pensou em 

vincular a escola à presidência tinha uma razão de ser. Nós vamos conversar bastante para 

fazer um trabalho grandioso, eu e a conselheira Milene daremos todo o apoio da nossa parte, 

de orientação, pois um Conselho Consultivo é consultivo e é isso que vamos procurar fazer. 

Vamos cobrar resultados porque é um trabalho da instituição. É com essa visão institucional 

que nós vamos para lá. Um outro ponto que eu não consegui deixar de falar, eu vou conceder 

ao conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu também queria mencionar, por uma questão de justiça, o trabalho 

meritório da equipe da Escola de Contas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a 

professora Géo na direção da escola, a equipe jamais negou o apoio, assim como eu elogiei a 

ouvidoria do conselheiro Odilon e a mim, especialmente, naquele ano que passei na escola, 

algo de positivo possa ter sido feito, foi minimamente por minha causa. Essa coisa positiva que 

se festeja, graças a Deus, e que me honrei muito em estar lá, eu queria dizer, compartilhar e 

dar a maior parte disso ao conselho que foi também permanentemente solidário nas nossas 

providências, ao próprio presidente Luís Cunha, que no momento em que eu estive lá naqueles 

12 meses sempre apoiou a nossa direção no Conselho Consultivo. Mas, fundamentalmente, eu 

queria muito homenagear os servidores do tribunal, especialmente os servidores da escola, 

porque fizeram denodadamente além da sua obrigação. Eu digo que o serviço público nós 

fazemos, nos sustentamos dele e muitos fazem com a obrigação, mas alguns fazem além da 

obrigação, com a devoção. Eu encontrei essa devoção em toda a equipe da Escola de Contas e 

espero que da mesma forma possa fazer com a nova diretora, mas queria por uma questão de 

justiça registrar meus agradecimentos e parabenizar aquela equipe que eu tive a honra de 

conviver por 12 meses. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu quero que o que o conselheiro Nelson Chaves acabou de pronunciar faça parte 

também do meu discurso sobre a Escola de Contas. Esse acréscimo que ele manifestou na 

forma de um aparte. Eu não tenho nenhuma dúvida, a equipe que está aqui nesta sessão, que 

vamos fazer um grande trabalho juntos, um respeitando o trabalho e a ideia do outro, divergir 

quando for necessário, mas trabalharemos juntos com integração e sinergia. E, por fim, sobre 
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o evento da doutora Milene, dizer que a senhora fez é algo que só um coração muito grande é 

capaz de fazer. Eu não tenho como medir o tamanho disso porque uma mãe, que decide dar 

amor a uma pessoa que não saiu do seu ventre, é uma pessoa especial. E a senhora está 

fazendo isso. Que a senhora seja muito feliz com essa criança que a senhora escolheu para ser 

a sua filha. Que a senhora seja uma mãe exemplar e que esta criança certamente, com as 

bênçãos de Deus, vai lhe fazer muito feliz porque uma criança é algo que representa muito na 

vida de uma pessoa. Quando eu falo de uma criança, eu estou falando de filho, que é tudo, nós 

vivemos para eles e por eles. E não é preciso eu dizer o quanto a senhora e o seu marido amam 

essa criança, a Isabelly. Deus lhe abençoe. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O conselheiro Nelson Chaves 

propôs que essa galeria dos conselheiros e presidentes estivesse aposta no nosso plenário. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para 

explicar para os mais novos. Eu acho que os que estão aqui vão saber e até concordarão 

comigo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: É verdade, conte a história. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É que essa galeria dos conselheiros e presidentes 

não foi proposta por mim, eu até acho que nós não ficamos muito bonitos ali na foto. Mas essa 

galeria foi colocada na entrada do prédio e a conselheira Lourdes tem essa alegria. Eu achava 

que a fotografia dos presidentes na entrada do prédio não ficava muito bem colocado, eu me 

incomodava muito e pretendi que retirasse a minha foto daquele local. Alguns me acusaram de 

teimoso, é a idade, conselheiro Odilon, vossa excelência também vai ficar. Eu disse que não 

queria a minha foto ali naquela parede e oficiei para a conselheira Lourdes, que era 

presidente, mas ao mesmo tempo conversando com o ex-vereador, seu assessor conselheiro 

André, do seu irmão, então eu estou desculpado. Eu disse para fazermos uma troca, tudo tem 

um motivo, as artes no Pará, de modo geral, se referem à pintura, música, a questão da 

escultura, os artistas mais humildes têm muita dificuldade de exposição. É como eu sempre me 

alegro muito aqui com a história dos barquinhos. Quando eu fiz essa sugestão, falaram: “O 

cara está maluco, vai colocar barco neste lago”. Está aí na tradição do Círio mantido e todo 

Círio o pessoal vem bater foto aqui, uma coisa que dá vazão à nossa tradição, ao amor do 

nosso povo e à devoção dessa festa ecumênica. Esse hall de entrada, embora pequeno, mas que 
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tem os restos de Serzedelo Correa, tem sua exposição, eu vou contar isso porque nós vamos 

passar no tempo e daqui a pouco estou na porta da saída, porque eu deveria ter saído no ano 

passado e aí passou a emenda da bengala e eu fiquei mais um pouco para aborrecer alguns. 

Aqui tinha um museu anônimo, atrás da sala da presidência, e a sala da presidência era só na 

lateral do prédio e nós tínhamos toda essa vastidão aqui em cima, onde hoje o presidente olha 

para as mangueiras e para a praça. Isso transformou-se pelo projeto da doutora Maria Tereza, 

que era arquiteta e foi da nossa administração, ela implicava muito com aquela sala. Eu sabia 

que não ia ser para mim, pois eu sairia logo da presidência, mas nós fizemos a modificação, 

que o Coutinho Jorge executou e ficou esse belo gabinete da presidência, sem luxo, mas muito 

bonito. Eu disse para fazermos uma mudança, esse hall que nós utilizávamos pouco e que seria 

para a galeria dos presidentes e poderia virar um espaço cultural. Nesse espaço nós 

homenageamos uma figura proba da vida paraense, foi conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado, daqui saiu para ser vice-governador, o professor Clóvis Silva de Morais Rêgo, de 

saudosa memória. Era um literato, muitas obras dele ainda se encontram aqui no Tribunal de 

Contas do Estado. Neste momento então foi criado o espaço cultural professor Clóvis Silva de 

Moura Rêgo, que embora pequenino, tem servido para muitas exposições de artistas que têm a 

oportunidade inclusive com a chancela e com o nome do nosso tribunal de poderem divulgar 

publicamente suas obras. Nós criamos o espaço cultural lá e achava, e continuo achando, que 

o painel com a fotografia, desde que se queira colocar, dos ex-presidentes, em uma 

dependência mais interna, no caso do plenário, aí tudo bem. Então foi por causa dessa 

modificação que todos, felizmente, acolheram que fizéssemos a galeria dos conselheiros e 

presidentes tirando de lá e aquela parte toda foi revertida em um espaço cultural que tem dado 

chance a muitos artistas que precisam dessa visualização e que o Tribunal de Contas 

felizmente tem feito. Era essa a história. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Assim sendo, eu convido o homenageado, que é 

o conselheiro Luís Cunha, e convido o nosso decano, que propôs essa galeria, esse 

reconhecimento a todos os presidentes, para que fique aqui neste espaço, que é um espaço 

específico, que tem um significado muito grande para a história do tribunal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, depois eu vou 

compartilhar com todos. Eu tenho uma foto com o conselheiro Luís Cunha em 1994. Eu mostrei 
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para o doutor procurador e ele disse: “Mas o Luís Cunha já foi novo?” E eu disse que foi. 

Depois eu vou compartilhar com ele, vou passar essa foto, que é de um evento em que 

estávamos juntos em 1994. O conselheiro André Dias aparece lá com um boné, ele continua 

com cara de jovem, veja como é a mão do destino, nós estamos na mesma foto em 1994 o 

conselheiro Luís Cunha, o André e eu. Depois compartilharei, é interessante, se depois for 

possível jogar na tela, vamos ver que a afirmação do doutor procurador é pertinente, ele 

também já foi jovem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Esta foto é o retrato de uma reunião decisiva para o estado do Pará, porque de lá 

saiu um governador. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Então o conselheiro Nelson Chaves está convidado para descerrar 

junto com o nosso homenageado. Eu convido todos os conselheiros, o Ministério Público, 

conselheiros substitutos, para que possamos registrar esse momento histórico. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e dois minutos (11h52min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 21 de fevereiro de 2017. 
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