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ATA Nº 5.455 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatorze (14) do mês de março do ano dois 

mil e dezessete (2017), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 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, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral 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 as 

ausências, por motivo de força maior, dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e André Teixeira Dias e a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

nove (09) de março 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 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 seguida, Sua Excelência determinou ao 

senhor secretário a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos processos nºs. 8 e 9, cujos 

procuradores encontram-se presentes para apresentar defesas. Neste sentido, em não havendo 

expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da 
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pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2012/51612-0, que trata do Recurso de 

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

Julival Silva Rocha. 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 manejado, visando manter 

inalterado o julgamento então proferido (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do recorrente, Doutor Egídio Machado Sales Filho, 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, senhora presidente, senhores conselheiros, nobre representante do 

Ministério Público de Contas. Apesar do pouco tempo que tive para estudar o feito na forma 

como ele merece, eu registrei algumas situações que me parecem dignas de estar aqui para a 

reflexão da Corte, afim de que uma decisão justa, adequada seja tomada no caso. Eu quando 

fiz opção, no final do ensino médio, por estudar no clássico e não no científico, é porque eu 

tinha uma aversão muito grande aos números e acho que essa aversão continuou até os dias de 

hoje. Pode ser que Vossas Excelências em decorrência disso ouçam talvez aqui as maiores 

bobagens que um advogado poderia falar a respeito de um processo. Desde logo eu peço 

desculpas porque os números me causam um certo impacto, porém me parece que esses 

números precisam ser adequadamente examinados. Então comecemos pela situação 

processual, tomada de contas, requisição de documentos apresentados e logo de início observo 

que o plano de aplicação talvez fique mais fácil para o doutor Julival, que é o relator do caso, 

nos esclareça a respeito, o plano de aplicação ele prevê a terraplenagem, drenagem 

superficial, pavimentação em CBUQ, e sinalização em 18.728 metros quadrados das então vai, 

Travessa Baião, Travessa Mocajuba, Travessa Gurupá, Travessa Almeirim, Travessa Prainha, 

Travessa Santarém. Creio que as folhas 78 do processo principal, mas existe também um plano 

de aplicação que discrimina a terraplenagem e a drenagem superficial, pavimentação em 

CBUQ e sinalização de 10.125 metros quadrados nas vias e então descreve. Então nós estamos 

claramente diante de dois locais onde supostamente haveria a intervenção do Poder Público. 

Pega-se o convênio e o convênio traz uma planilha de orçamento e essa planilha de orçamento 

nos remete a obras em ruas, Baião, Mocajuba, Gurupá, Prainha, Almeirim e Santarém. Então, 

o orçamento que acompanha o plano de trabalho prevê intervenção nesses lugares. A 
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conclusão a que chegou a tomada de contas, afora um suposto financiamento que teria 

possibilitado a realização de processos licitatórios irregulares, afora isso, o laudo de execução 

física elaborado pela Sepof, nos remete, isso é muito importante, a uma planilha orçamentária 

que absolutamente não tem nada a ver com aquilo que estava previsto no plano de trabalho. Eu 

fiz um pequeno resumo na planilha de orçamento, os gastos com preliminares somam 

R$7.220,06. A terraplenagem 32.497, no laudo de vistoria feito pela Sepof, esse valor é de 

RS25.335,56. O laudo de execução física nos remete a valores de R$214.327,00, quando na 

planilha orçamentária está dito que os gastos seriam de 244 mil e pouco. E, segue, não é? O 

relatório de execução física elaborado pela Sepof, que é a única peça que atestaria 

supostamente a inexecução da obra e segue nessa mesma toada. O que me permite observar e 

chamar a atenção da corte para a necessidade de uma reflexão a respeito disso é que a 

execução da obra física não levou em conta a planilha que constava no convênio. Ora, não há 

nesse caso a menor segurança para que se afirme a inexecução da obra com base apenas no 

laudo da Sepof. Afora isso, não existe absolutamente nada, nada que conduza à conclusão de 

que a obra não foi executada. Os documentos carreados para os autos não conduzem à mesma 

conclusão do laudo de vistoria feito pela Sepof. O laudo é absolutamente contestável para e o 

tribunal faça, como tem feito, que os laudos apresentados nos órgãos têm o dever de fiscalizar, 

que eles sejam suficientes. E há indícios de que, com o recebimento da obra concluída, claro, 

anterior ao laudo, não poderia ser de maneira diferente, nós estamos diante de uma situação 

que remete à necessidade de pensarmos, porque a obra foi considerada não concluída. 88% 

estavam concluídos, por que é pouco mais de 11, vírgula, qualquer coisa por cento, não seria 

plausível de pensarmos que também foi concluída. Não há no processo o menor indício de que 

alguém tenha se apropriado de recursos, que tenha havido um desvio, que tenha havido má fé, 

que tenha havido dolo capaz de justificar a conclusão pela irregularidade das contas. Além do 

que e, isso é muito importante, o nobre relator pode nos esclarecer a respeito disso também, 

quando nós examinamos os gastos, a previsão era de um convênio com repasses de 315 mil 

para o governo do estado e 70 mil da prefeitura. 385 mil, portanto, se é que eu consigo somar 

direito. Mas, quando se chega na execução orçamentária, nós constatamos gastos de 433 mil 

reais, ou seja, existem indícios plausíveis, prováveis, de que houve efetivamente o gasto que 

permitiu a conclusão da obra. De tal modo, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, que 
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o recurso de reconsideração é absolutamente necessário. Absolutamente necessário para que a 

gente modifique o entendimento que está, insisto nesse ponto, respaldado, única e 

exclusivamente em um laudo da Sepof, um laudo que é equivocado. O departamento de 

controle externo está louvado na conclusão de que apenas 88%, apenas, vejam bem, apenas 

88%, ou seja, quase tudo concluído, apenas 88% teriam sido concluídos e todos os órgãos no 

âmbito do tribunal seguiram na mesma esteira. De um tal modo que nós podemos concluir, sem 

muita dificuldade, que é um erro e equívoco da origem. Conduziram a uma conclusão 

equivocada aqui no Tribunal, por isso os esclarecimentos que são feitos aqui da Tribuna e o 

requerimento para que o recurso seja provido. Muito obrigado. A matéria foi colocada em 

discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Eu queria em discussão apenas ler o laudo da Sepof, porque eu não o mencionei com os 

mínimos detalhes na fundamentação e eu gostaria de ler em discussão. Laudo de execução 

física: órgão, prefeitura municipal de Tailândia, convênio número 530/2002. Projeto: 

pavimentação de vias urbanas. Descriminação: terraplenagem, drenagem superficial, 

pavimentação e sinalização das vias Belém, entre Travessas São Félix e Travessa Aveiro, 145 

metros. Travessa Aveiro entre a Avenida Belém e a Avenida da prefeitura, 106 metros. Avenida 

da prefeitura entre Travessa São Félix e Travessa Aveiro, 145 metros. Travessa São Félix, 100 

metros. Travessa Irituia com 1.329 metros, todas as vias com largura de 9 metros, totalizando 

16.425 metros quadrados. Valor: R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). O estado 

entrou com R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) e o município com R$70.000,00 

(setenta  mil reais). Desembolso financeiro em 5 parcelas. Parcelas liberadas: 63 mil, em 

09/09/2002, mais 63 mil em 18/10/2002. E, em 27/05/2003, 189 mil. E a vistoria: “constatamos 

a total ausência de sinalização das vias e apenas 290 metros de meio fio. A pavimentação foi 

toda executada”. Serviços preliminares, pelo convênio estava previsto R$7.720,06 (sete mil, 

setecentos e vinte reais e seis centavos), executado todo esse valor. Terraplenagem, pelo 

convênio R$25.335,56, foi executado todo o valor. Pavimentação, R$214.327,80, executado 

todo o valor. Drenagem, pelo convênio R$42.194,00, foi executado apenas R$5.803,00. 

Sinalização, R$7.211,40 pelo convênio, não foi executado nada. Complementares, R$88.211,18 

pelo convênio, foi empregado todo esse valor. Então, pelo convênio foi liberado R$385.000,00 

executado apenas R$341.397,72, restando então R$43.602,28 a serem devolvidos pelo laudo da 
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Sepof. É só isso que eu tenho a dizer, senhora presidente, senhores conselheiros. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Ilustre procurador geral de 

contas, senhoras e senhores. Eu escutei atentamente ao advogado, o doutor Egidio Sales, 

porque ele menciona como objeto ruas no Cajubá, Baião e etecetera e, Vossa Excelência 

mencionou que o laudo se refere a outras Travessas, Belém e etecetera. Qual é a divergência 

afinal? O objeto do convênio eram essas aí? Ou aquelas lá? Só um momentinho que eu estou 

tentando localizar o convênio aqui. O anexo, segundo o termo do aditivo de convênio, convênio 

530/2002, faz descriminação a terraplenagem, drenagem superficial, pavimentação e 

sinalização em 10.125 metros das vias: Avenida Belém, entre a Travessa São Félix e Travessa 

Aveiro, 145 metros. Travessa Aveiro entre a Avenida Belém e a Avenida da prefeitura, 106 

metros. Avenida da prefeitura entre a Travessa São Félix e Travessa Aveiro, 145 metros. 

Travessa São Félix, trecho final, 100 metros. Travessa de Irituia, com 629 metros, todas as vias 

com larguras de 9 metros, totalizando 10.125 metros quadrados. Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Isso foi feito então um termo aditivo alterando as ruas originais, é isso? Ninguém 

mais se manifestando na forma regimental, Sua Excelência decidiu suspender o julgamento, 

com retorno na sessão de 21.03.2014, sendo de imediato deferido pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50813-5, que trata do Recurso de 

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

Julival Silva Rocha. 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 parcial do recurso, mantendo-se as contas 

irregulares, mas com a diminuição da obrigação ressarcitória para o valor apontado pela 

unidade técnica (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do recorrente, 

Doutor Egídio Machado Sales Filho, 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: 

Egrégia Corte, o caso que nós estamos examinando agora, o convênio visava o fornecimento 

de alimentação aos presos que estavam na cadeia pública de Tailândia. A SUSIPE repassava 

os recursos para o município e o município fazia a aquisição dos gêneros e fornecia a 

alimentação em três etapas: café, almoço e jantar. Esse convênio teve início na época em que o 

prefeito era o senhor Paulo Liberte Jasper, mas ele permaneceu após o término do mandato. 
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Permaneceu por mais sete ou oito meses, salvo o engano.  A referência a esses fatos é 

importante para que a gente entenda em primeiro lugar de quem era a obrigação de apresentar 

as contas; quem deu o ensejo a instauração da tomada de contas? Quem deu o ensejo foi por 

óbvio o sucessor. O convênio estava em pleno vigor e assumiu o novo prefeito, o convênio 

continuou a ser executado e, óbvio, os documentos todos estavam em poder do gestor que 

sucedeu ao senhor Paulo Liberte Jasper. Então, a instauração em si da tomada de contas já 

não pode mais ser razão para a imposição de qualquer penalidade ao gestor anterior. Esse é o 

primeiro ponto. Por conta disso, aliás, a decisão foi objeto de embargos de declaração que 

foram rejeitados pela corte por terem sido considerados incabíveis. Posteriormente, tendo o 

ordenador a possibilidade de acesso a pelo menos parte da documentação, pode então 

instaurar ou requerer a reconsideração da decisão anterior, juntando, é bem verdade, parte da 

documentação que comprova a correta aplicação dos recursos. Não temos porque tergiversar, 

e a verdade é essa. Os documentos não estavam disponíveis para aquele que deveria pelo 

menos em parte prestar contas dos recursos recebidos. É possível concluir que, pela simples 

inexistência de documentação considerada do ponto de vista contábil idônea, é possível 

considerar a ausência dessa documentação, apenas isso, razão para se afirmar à não execução 

do convênio? Um pouco de lógica, um pouco de bom senso e razoabilidade conduzem à 

conclusão que aqui efetivamente o convênio foi executado. E, o motivo é muito simples: dos 

150 mil recebidos pelo senhor Paulo Liberte Jasper, é reconhecido por documentos que cerca 

de 100 mil, mais ou menos, vamos dizer, dois terços estão corretamente documentados. Vamos 

supor que não tenham sido aplicados um terço dos recursos, mas supor, aí eu relembro, o 

convênio se destinava ao fornecimento de alimentação para presos da cadeia pública de 

Tailândia. Vamos supor que esse um terço efetivamente não tivesse sido aplicado. O que teria 

acontecido? Os presos teriam ficado quietos? Não teria havido uma repercussão a respeito do 

fato? Então, nesse caso, temos que nos louvar no relatório de cumprimento do objeto fornecido 

pela SUSIPE, onde se lê conforme o estabelecido no termo do convênio, a prefeitura municipal 

de Tailândia efetuou o estabelecido nas cláusulas do mesmo, realizando a execução do que foi 

firmado, fornecendo alimentação em três etapas, café, almoço e jantar, aos presos recolhidos 

na delegacia do referido município. E, em outro trecho, após o término da vigência do contrato 

original, foram realizados dois termos aditivos, o que remete ao novo gestor. E, mais, que no 
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período de vigência do convênio não ocorreu nenhuma denúncia referente a sua execução, 

nenhuma denúncia referente à essa execução.  Ora, se alguém fica responsável por fornecer 50 

mil reais em alimentação para presos, e não faz isso, obviamente que o fato teria se tornado 

público, o fato teria que ter sido registrado pela SUSIPE, que era o órgão repassador de 

recursos, de tal modo que esse ponto de vista que se defende aqui, o fato de não terem sido 

exibidos os documentos pertinentes a aquisição dos gêneros alimentícios, isso por si só não 

deve ser motivo para se concluir pela inexecução do convênio. Aliás, as cortes de contas, hoje 

em dia, têm privilegiado muito a obtenção dos fins na aplicação dos recursos do que 

propriamente as formalidades que regem esses repasses e essas aplicações. Não se está 

querendo absolutamente aqui defender que as contas não devem ser prestadas 

documentalmente. O fato é que os documentos não estavam disponíveis para aquele que 

gerenciou parte do período do convênio. Os documentos eram documentos públicos, eram 

documentos da prefeitura, e só algum tempo depois foram resgatados em parte. Isso nos parece 

motivo suficiente para concluir que não houve má fé, não houve malversação, não houve a 

apropriação de dinheiro público, e o convênio foi executado e, por essas razões, não há sentido 

na pura e simples consideração de que essa irregularidade é capaz de obrigar o ex-gestor a 

restituir qualquer tipo de valor. Muito obrigado. 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, dar-lhe provimento, reduzindo o valor da condenação 

para R$41.234,30 (quarenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), 

mantendo-se os demais termos. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

Excelentíssimos Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam o voto do conselheiro relator, enquanto 

que o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator ao votar pelo conhecimento e 

provimento parcial, para julgar as contas irregulares sem devolução, tendo a conselheira 

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

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (4x2). 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 continuidade, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada 
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honra, transfiro a direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Corregedor 

Odilon Inácio Teixeira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa 

relatar os processos em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua 

Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2008/52464-6, que trata da Prestação de Contas 

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

Desenvolvimento Comunitário Social e Preservacionista de Mocajuba, responsável Paulo 

Sérgio de Melo Gomes, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51859-1, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, cuja Relatora foi 

a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

valor conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis ao seu responsável, extensiva aos 

senhores Valdir Ganzer e Francisco Carlos Domingues Cidon, ficando solidariamente 

responsáveis pelo débito os senhores Itamar Cardoso do Nascimento, Valdir Ganzer e Francisco 

Carlos Domingues Cidon. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

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

débito para com o erário estadual na importância de R$65.945,77 (sessenta e cinco mil, 

novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), aplicando-lhe a multa de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 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 2015/51042-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Produtores Rurais de 

Santarém, responsável João Dalmácio Rodrigues Neto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com sugestão da aplicação da multa-

sanção ao seu 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, sem importar em devolução 

de valores, e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais) 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 

2014/50230-9, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Adécimo Gomes dos 

Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se na 

ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

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

pelo conhecimento e improvimento, com a consequente manutenção do Acórdão TCE/PA nº 

52.743/2013 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

parcial para reduzir o valor da multa para R$1.000,00 (um mil reais). Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2014/50999-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Alcides Abreu Barra, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 

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

foi anunciado o Processo nº 2015/51425-6, que trata do Pedido de Rescisão interposto por 

Sulivan Santa Brigida, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 
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foi anunciado o Processo nº 2016/50812-4, que trata dos Embargos de Declaração opostos por 

Josué da Silva Neves, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

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

admissão e rejeição dos presentes embargos declaratórios, sugerindo aplicação da multa 

regimental (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 dos embargos para, no mérito, negar-lhe 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. A presidência da sessão foi então 

restituída à titular. 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 inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: submeto a apreciação dos senhores conselheiros a 

solicitação de arquivamento e baixa no sistema desta corte de contas do processo de número 

2011/52.513-7, tendo em vista a sua instauração indevida considerando o convênio número 

126 de 2008, não obteve repasses de recursos e os recursos atinentes ao expediente número 

2008/00349 se referem ao convênio de número 137/2008 devidamente prestadas contas a este 

tribunal. A Secretaria de Controle Externo confirmou tal condição. Não havendo discussão, a 

matéria entrou em votação que à unanimidade definiu o plenário pelo arquivamento proposto, 

sendo consubstanciada na Resolução nº 18.888, desta data. A conselheira-presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira ainda fazendo uso das palavras assim se manifestou: Senhores 

conselheiros, na sessão do último dia 07 foi distribuída a proposta de realização de um 

concurso interno para a escolha da logomarca alusiva aos 70 anos de criação desta corte de 

contas que será utilizada em todos os materiais de divulgação dos eventos, bem como no selo 

comemorativo a ser produzido para registrar a tão importante data para o controle externo 

paraense. Suas Excelências, os conselheiros substitutos Julival Silva e Daniel Mello 
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apresentaram propostas de emenda que trouxeram importantes aprimoramentos a proposta 

sendo devidamente acatada e passaram a integrar o texto do regulamento proposto, assim 

sendo, peço a Secretaria que distribua a minuta consolidada do regulamento com as referidas 

modificações e na próxima sessão, próxima quinta-feira, poderemos deliberar e votar sobre o 

tema com o devido regulamento. Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, verifique com os nobres conselheiros e obviamente com os nossos colegas 

conselheiros substitutos e se não tiver mais nenhuma sugestão, se já foram apresentadas as 

sugestões, se todas foram acatadas e contribuíram, da minha parte e do conselheiro Luís 

Cunha também confirma que da nossa parte estamos tranquilos. Eu não sei quanto ao 

conselheiro Odilon e a conselheira Rosa. Manifestação do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

A Comissão julgadora, percebo que está em número par e se houver empate, presidente, Vossa 

Excelência tem o voto de qualidade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foi incluído o representante do Sindicontas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então com esse 

acréscimo eu não tenho nada a obstar a aprovação hoje, Excelência. Colocada em votação, a 

matéria foi unanimemente aprovada, sendo consubstancia da na Resolução nº 18.889, desta 

data. Permaneceu com a palavra a Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Esta presidência atendendo ao convite do senhor José Fernando Gomes Júnior, presidente da 

Simineral, compareceu para prestigiar a celebração do décimo aniversário do Simineral, que é 

o Sindicato das Indústrias Minerais do estado do Pará. Na oportunidade foi lançada a sexta 

edição do anuário mineral do Pará, no espaço São José Liberto. O tema da publicação este 

ano foi “mineração presente na nossa evolução”, o evento contou com diversas autoridades 

importantes do setor empresarial e político do estado. Na ocasião o deputado Márcio Miranda, 

presidente da Assembleia Legislativa recebeu uma comenda. Ele e o senhor Maurício da Vale 

do Rio Doce foram condecorados e várias personalidades foram condecoradas com a 

comenda, a maior comenda da Simineral. O senhor José Fernando Júnior destacou que o 

evento dá visibilidade ao setor mostrando a sua importância para todo o estado, para a 

economia. Enfim, para a economia do estado e para todo o setor empresarial, social. O 

anuário chega a sexta edição em versão (bilíngue), fazendo uma radiografia completa da 

mineração paraense em 200 páginas com informações fornecidas diretamente pelas 
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mineradoras e por órgãos do governo estadual e federal. Pela relevância do tema nós 

consideramos importante participar do lançamento desta nova edição da principal publicação 

relativa a um dos mais destacados seguimentos econômicos do estado do Pará, eu gostaria de 

propor a esta Corte de Contas, ao plenário, para que nós possamos enviar votos de 

congratulações e aplausos ao senhor José Fernando Gomes Júnior, a toda a diretoria do 

Sindicato das Indústrias Minerais do estado do Pará. Manifestação do Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Presidente. Eu voto de acordo e é muito importante Vossa Excelência ter 

participado do evento. Eu gostaria, se possível, que Vossa Excelência pudesse articular junto 

ao Simineral, que a gente pudesse ter um exemplar desse anuário. Eu fui convidado e não pude 

comparecer, não estou bem de saúde, mas é importante a gente ter conhecimento desse setor 

que representa muito para a economia do estado do Pará. Se Vossa Excelência puder através 

da presidência solicitar um exemplar para cada conselheiro. Manifestação da Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem lembrado. Eles nos cederam um kit, 

que trouxe inclusive e já mandei deixar na nossa biblioteca, mas, eu vou solicitar para que 

encaminhem um kit para cada conselheiro, conselheiros substitutos e o nosso o Ministério 

Público de Contas, por sinal, muito bom. Conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa 

Egídia. Então nós aqui votamos e solicito a Secretaria que tome as providências no sentido de 

encaminhar e também a gente solicitar que seja encaminhado para cada conselheiro, 

conselheiros substitutos e o Ministério Público. Após a sugestão ser colocada em votação, esta 

obteve a unanimidade dos pares, e ficou consubstanciada através do Ofício n.º 0129/2017. A 

palavra foi colocada à disposição dos senhores conselheiros. Manifestação do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu já votei a favor com a proposta de Vossa 

Excelência e uma das falas era essa, mas Vossa Excelência já o fez muito bem, cumprimentar 

por este evento extraordinário e comentar obviamente a importância do estado do Pará para o 

Brasil nesta situação, nessa questão que Vossa Excelência ontem participou deste evento. 

Então eu ia fazer o registro, mas Vossa Excelência já fez e eu aprovei concordando, também 

aprovo e concordo com a proposta do conselheiro Luís Cunha no sentido de que se for 

possível, obviamente, dar oportunidade aos conselheiros, conselheiros substitutos e ao 

Ministério Público ter este trabalho que, com certeza, é importante para todos nós. Um motivo 

também importante é fazer obviamente com muito carinho, amizade, respeito, admiração, o 
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registro do aniversário do eminente Jorge Batista Júnior, Vossa Excelência, Jorge Batista Júnior, 

conselheira Rosa é o nosso Jorginho. O Jorge está bem e, graças a Deus, com muita saúde, nosso 

colega de trabalho, aqui de plenário, 49 anos. E, é com alegria que a gente faz esse registro e, 

obviamente rogando a Deus que sempre lhe abençoe, lhe proteja com muita saúde e com muita 

alegria. E, que Vossa Excelência continue liderando a sua família e sendo essa pessoa muito legal, 

bacana, competente, esforçada, dedicada. E não só a todos os conselheiros como pessoas, mas, 

principalmente pelo seu trabalho, a sua família e por onde Vossa Excelência faz, passa, só faz 

amizades e só conquista amigos e vence, graças a Deus. Então, senhora presidente, fazer esse 

registro, o Jorginho sempre esteve presente aqui no plenário conosco, pelo menos desde quando eu 

tomei posse em 2007, que vão completar 10 anos. Jorge sempre está aqui trabalhando conosco no 

plenário e com muita competência, então, registro os parabéns pelo aniversário do eminente Jorge 

Batista Júnior, o nosso querido amigo, servidor deste tribunal. Era esse o registro que eu queria 

fazer e se o plenário concordar que a gente envie para ele, até para ele levar para casa com 

carinho e mostrar aos seus familiares um voto de louvor e congratulações pelo aniversário 

concedido pelo plenário. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito bem. Eu também concordo com a proposição do conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior e fico muito feliz, já abracei pessoalmente o Jorge e faço minhas as palavras do 

conselheiro Cipriano. Mas, eu pergunto ao conselheiro Luís Cunha. Manifestação do Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Presidente, o Jorge só tem um defeito, é torcedor do Paysandu, é o único 

defeito dele. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É uma 

das grandes virtudes. Manifestação do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas, tirando essa 

parte, estamos diante de um servidor exemplar. O defeito é incorrigível, isso aí não tem jeito, mas 

olha, sempre tem esperança. Mas, estamos diante de um servidor exemplar. A gente fica 

observando a conduta do Jorge. Primeiro, em nenhum momento, eu acabei de deixar a presidência 

e ele brigou para ser secretário, em nenhum momento. Ele mostra aí a humildade e já teve a 

oportunidade de ser secretário. Ele mesmo disse: “eu prefiro contribuir aqui como auxiliar, como 

adjunto”, então, Jorge, eu admiro muito você, como servidor público, a Secretaria que hoje 

novamente está sendo comandada pelo Tuffi; eu acho que a Secretaria formou um trio muito bom: 

Tuffi, Arlindo e o Jorge. E, montou uma equipe, eu aqui não vou citar os outros nomes, com a 

exceção de uma pessoa porque trabalha conosco que é a Cláudia, que assim parece que completou 

o que faltava, esse quarteto, incluiria a Cláudia representando as mulheres. Na verdade, a 
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Secretaria representa muito para a instituição e a gente sabe que a Secretaria enfrentou ao longo 

dos últimos anos problemas de servidor, teve que improvisar com os estagiários, até mesmo 

recorrer a servidores da terceirizada. Mas, a Secretaria cumpriu a sua função. E, eu enquanto 

estava presidente, eu ficava observando que sempre a Secretaria era a última a sair do TCE. Era a 

última a sair e, se não fizesse assim, não daria conta do recado, não cumpriria a missão. E, o Jorge 

sempre no meio disso, então, Jorge, admiro muito você como servidor e isso serve de referência 

para outros servidores, você gosta de ser servidor público, então é muito importante. Vive isso com 

intensidade, honra o cargo, honra a instituição, para que o teu exemplo possa inspirar outros 

colegas nossos aqui na casa. Neste momento, em homenagem ao teu aniversário, pedir as bênçãos 

de Deus para a tua vida, tua família e continue sendo assim. Deus te abençoe. Estou de acordo. 

Manifestação do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, também me somo as belas 

palavras ditas anteriormente pelos conselheiros Cipriano Sabino e pelo Luís Cunha, desejando ao 

Jorge e a toda a sua família, muita tranquilidade, continue assim, o bom profissional que é, 

ajudando bastante o Tuffi lá na Secretaria que a Secretaria é um órgão dentro do tribunal 

essencial, como todos os outros são, mas vocês têm uma peculiaridade lá que é dar conta de 

movimentar as sessões e o plenário da casa. Desejo a você, Jorge, muita paz, tranquilidade a você 

e sua família, seja muito feliz meu amigo. Manifestação da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Da mesma forma, presidente, eu acompanho as palavras dos que me antecederam 

a respeito da vida profissional e pessoal do Jorge. E, rogo a Deus que ele continue abençoando, 

protegendo a sua vida com saúde, amor, amizade, sucesso e felicidade. Parabéns Jorge. 

Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. Então está 

aprovada a proposição do conselheiro Cipriano. A homenagem ao aniversário, hoje, do nosso 

Jorge. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Hoje também é aniversário de uma grande assessora minha, a Isabele. A quem eu estendo os 

cumprimentos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Felipe Rosa Cruz: Em 

nome do Ministério Público, senhora presidente, eu quero estender os cumprimentos e as 

congratulações ao Jorge, um servidor que é sempre muito atencioso, diligente em todas as 

demandas, em tudo que o Ministério Público precisa nesse contato diário que nós temos, nessa 

parceria que a gente exerce. O trabalho desenvolvido pela Secretaria é um trabalho digno de 

aplausos, todas as demandas, todos os processos desaguam na Secretaria. Então, para dar conta 

tem que ter uma equipe muito ajeitada, muito afinada, porque senão se enrola. E, definitivamente 
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não é o caso de vocês. Jorge, nesse dia, parabéns, muita saúde, uma vida longa para você e todos 

os seus, meu querido. Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Foi muito 

bem lembrado pela doutora Rosa, o aniversário da doutora Isabele. Eu tive a alegria e a honra de 

conhecê-la ainda na equipe do conselheiro Ivan e ela sempre mostrou muita competência e também 

lealdade, dedicação. E, eu queria também fazer o mesmo, da mesma forma, o registro, os 

cumprimentos como o Jorginho também, leal companheiro, competente e a doutora Isabele 

também, porque demonstrou isso desde quando a conheci e tenho o maior respeito e consideração 

por ela e por toda a família dela. Então, utilizo as palavras da conselheira Rosa e, também gostaria 

de estender esta homenagem a ilustríssima e eminente aniversariante, a doutora Isabele. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Substituto Julival Silva Rocha: Também 

subscrever a todos os elogios que os conselheiros fizeram a respeito dos aniversariantes, 

conselheiros, douto Ministério Público de Contas, ao doutor Jorge e a doutora Isabele, que Deus 

os abençoe ricamente. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Substituto 

Daniel Mello: Também faço das palavras anteriormente ditas as minhas, felicito o Jorge, parabéns. 

Que Deus todo poderoso o abençoe grandemente, a você, a sua família e lhe conceda muitos anos 

de vida, Deus abençoe. Manifestação do Conselheiro-Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Por 

último, mas também tão importante quanto, Jorge, também me somo as palavras. É muito visível a 

sua competência e o quanto você faz com toda a dedicação à atividade aqui. Meus parabéns, 

estendo a alegria também a sua família no dia de hoje. Colocada em votação, a matéria ficou 

evidenciada através dos Ofícios n.ºs 0127 e 0128/2017. Na continuidade, a Conselheira-Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira voltou à baila: Naqueles slides que apareceram no telão, nós 

percebemos a presença de várias crianças que fazem parte do projeto “Vale Música”, que é um 

projeto que a doutora Caputo, ela vem ao longo de mais de 15 anos trabalhando com as crianças 

carentes da periferia da região metropolitana de Belém e já tem, além dessas crianças, não tem 

aqui a fotografia, mas tinha um outro grupo já de jovens que já foram formados por esse projeto da 

“Vale Música”. Esses meninos deram um show, um show mesmo que foi assim a atração da noite, 

a apresentação do coral da “Vale Música”. Eu não sei vocês já tiveram a oportunidade, algum dos 

senhores, mas vale a pena a gente ouvir a apresentação dessas crianças que são crianças carentes 

mesmo da periferia da região metropolitana de Belém. Mas, que tem, assim, um trabalho não só de 

música, mas outros tipos de atividades que são promovidos pela “Vale Música”, esse projeto da 

doutora Glória Caputo. E, ela já repassou para uma outra pessoa, mas ela faz questão de 
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acompanhar o grupo sempre, onde quer que eles estejam, ela sempre faz presente. Então eu esqueci 

de ressaltar essa participação dessas crianças, da “Vale Música”. Esta presidência faz questão de 

agradecer pela magnífica sessão de hoje ao doutor Odilon, especialmente, que compartilhou 

conosco desta sessão nesta manhã, ao conselheiro Cipriano Sabino, ao conselheiro Luís Cunha, 

conselheira Rosa Egídia, aos conselheiros-substitutos, doutor Julival, doutor Daniel, doutor 

Edvaldo. Ao procurador-geral do MPC, que todas as terças-feiras nos brinda com a sua presença e 

aos jurisdicionados aqui presentes. Aos representantes do jurisdicionado, aos servidores e 

servidoras do Tribunal de Contas e Ministério Público, aos dois aniversariantes que estão no 

berço, o doutor Jorge e a doutora Isabele, os nossos parabéns e agradecimentos a todos. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão 

às dez horas e quarenta e três minutos (10h43min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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