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ATA Nº 5.462 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de abril do ano dois mil e 

dezessete (2017), quinta-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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora Procuradora Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado 

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

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

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

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

Sua Excelência justificou a ausência da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha, por motivo de força maior; e do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello, representando o Tribunal de Contas em evento no estado do Rio Grande do 

Norte. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia quatro (04) de abril de 2017, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do 

Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à 

deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

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

da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 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 Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e em 
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ato contínuo, a Presidência, antes de solicitar ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, informou a primazia dos processos, ora em julgamento, em respeito à presença 

dos responsáveis ou representantes em plenário. Prosseguindo-se, então, foi anunciado o 

Processo nº 2012/52211-2, que comporta a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Clube das Mães de São Francisco do Pará, 

responsável Eloiza Helena da Silva Barbosa, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ao ratificar o parecer escrito nos autos, emitiu a seguinte manifestação: O Ministério 

Público de Contas opina pela irregularidade com devolução do valor conveniado e opina 

também por recomendação a ALEPA que se abstenha de realizar convênios cujo objeto seja 

fomento ou execução de atividades assistenciais ou integração social ou complementação de 

obra dissonante das atribuições institucionais a serem conferidas. Inclusive porque a ALEPA, 

por ser do Poder Legislativo não tem essa finalidade de, enfim, executar convênios e nem 

servidores especializados para fiscalizar esses convênios, o que acaba fazendo com que essa 

fiscalização seja muito falha, inclusive o laudo é genérico demais. E, não traz elementos 

factíveis de que realmente aconteceu a complementação da obra, a finalidade social, inclusive 

os extratos bancários a gente não consegue ali aferir o nexo causal entre os pagamentos 

realizados e as notas apresentadas, então, realmente houve muitas irregularidades que a nossa 

conclusão é que seja realmente devolvido o dinheiro. Além disso, foi uma complementação de 

convênio, o que torna ainda mais grave, porque com isso a gente não sabe o que houve no 

primeiro convênio, se o primeiro convênio chegou realmente, o que ficou faltando daquele 

primeiro convênio e quando faz uma complementação já está errado, porque deveria desde o 

primeiro convênio ter feito a prorrogação que não foi feita. Aí acaba se fazendo uma 

complementação e a gente não tem dados do que realmente aconteceu, porque que não foi 

entregue a segunda parcela no primeiro convênio, e, tudo isso implica em uma irregularidade 

já inicial. É esse o opinativo. Presente em plenário a senhora Eloiza Helena da Silva Barbosa 

produziu defesa conforme garante o direito constitucional: Senhores e senhoras, um muito bom 

dia. Eu gostaria de fazer um breve histórico de como chegou até nós esse convênio. Nós 

recebemos esse convênio através da deputada Simone Morgado. Quando ela conversou 
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conosco ela esteve lá na sede social do Clube das Mães, visitou tudo, verificou tudo, o que é 

que nós estávamos querendo fazer. Nós estávamos querendo fazer uma pequena ampliação e, 

na verdade, a maior preocupação seria a reforma, porque estava tudo deteriorado. Porque 

vocês sabem, o Clube das Mães lá de São Francisco no Pará é uma instituição filantrópica, 

não tem recurso nenhum, nós sobrevivemos só da mensalidade. Eu estive presidente do Clube 

das Mães e como eu moro há 40 anos em São Francisco e moro bem ao lado do Clube das 

Mães, eu estive presidente lá em três gestões e nunca me ocorreu essa situação. Então, para 

mim foi assim uma surpresa ter sido chamada, porque eu fui orientada desde o início a fazer 

prestação de contas dessa forma. Se bem que, nunca tínhamos recebido um convênio, não é? O 

nosso trabalho tinha sido feito até então com programas sociais, eventos para arrecadar 

fundos. Aí a Simone Morgado apareceu lá por São Francisco através de uma sócia e conheceu 

a sede e se propôs a nos ajudar. Claro, nós não íamos cruzar os braços e negar essa ajuda. Na 

época, na ocasião, ela disse: “olha, pela situação do Clube das Mães a gente vai liberar 40 mil 

para o Clube das Mães”, só que só chegou as nossas mãos 20 mil. E, esses 20 mil que 

chegaram as nossas mãos não sei porque, foram em duas parcelas. Não foi só em uma e eu 

tenho a prestação de contas de todas as duas parcelas aqui, com carimbo de onde eu entreguei 

e a data que foi entregue, por isso que eu estou surpresa, entendeu? Tudo que foi me pedido 

para fazer essa prestação de contas eu fiz e está aqui conosco, inclusive, eu quero solicitar a 

esta Casa a reabertura da instrução processual para reaver isso aí. Porque eu estou achando 

estranho, muito estranho. Agora assim, eu preciso esclarecer um fato, quando eu entreguei a 

prestação, uma das prestações de contas, não me deixaram trazer a original, a original ficou lá 

na ALEPA, porque quando me foi pedida a prestação de contas, foi para fazer a entrega da 

prestação de contas na ALEPA. Aí ficou a original de uma das prestações de contas e a outra 

eu tenho aqui. Da segunda vez que eu entreguei eles aceitaram a cópia, e, estou com a original 

de uma delas aqui, que é da última, da segunda parcela. Essa é a original da segunda parcela 

porque quando eu fui entregar lá eles disseram: “não, a senhora não pode ficar sem a sua 

prestação de contas original, a senhora deixa a cópia aqui”, eu tenho aqui carimbado a data 

que eu entreguei. E, da outra parcela eles ficaram com a original e eu estou com a cópia. 

Como que nós vamos fazer? Eu vou deixar a original aqui e a cópia da outra? Eu deixo as 

duas? Porque quando eu vim da outra vez, eles aqui disseram para mim lá na Secretaria que o 
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problema estava só na segunda parcela. Que estava tudo ok com a primeira e isso que eu quero 

que vocês me informem, se eu vou deixar aqui de novo a cópia da primeira que está tudo ok. A 

matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, primeira questão que eu queria era saber se o 

nosso eminente Ministério Público, a doutora Silaine fez referência a um outro convênio, bom, 

cada processo é um processo. E, se o Ministério Público avaliou esse outro convênio, ou não 

avaliou, porque ela faz referência, a doutora Silaine dizendo assim, que isso é uma 

complementação; e o outro convênio nós não tivemos acesso, para saber se por continuidade 

ou não, aí eu queria saber. E, outra, pelo que ela está falando, a professora Eloiza, ela está 

trazendo documentos de outro convênio, não é desse. Eu não estou entendendo bem, eu estou 

querendo esclarecer essa questão porque ela pede a reabertura da instrução trazendo a 

documentação de outra situação, não entendi a doutora Eloiza pediu a reabertura 

apresentando documentos pelo que ela falou que eu entendi, se refere a outro convênio.... 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: São cópias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Mas de outro convênio porque aqui o seguinte convênio é assim, 9.813 reais, 

diz que recebeu duas parcelas de 10. Manifestação da Senhora Eloiza Helena da Silva Barbosa: 

Foram duas parcelas que mandaram para gente. Na verdade, nesse convênio foi só uma 

parcela. No outro convênio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Mas o Ministério Público viu o convênio? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Silaine Karine Vendramin: Não, justamente. Quando é 

complementação de convênio deveria ser colocado em anexo eu acho, porque fica difícil a 

gente analisar uma complementação de convênios sem saber o que é que aconteceu com o 

primeiro. Digamos assim, e se não foi possível realizar a obra com as verbas entregues no 

primeiro, deveria haver uma explicação tanto da ALEPA, tanto da associação de porquê que 

não foi possível e porque que não foi feito um instrumento para prorrogar o prazo do convênio, 

mas não, deixou-se terminar o prazo do convênio e aí faz um convênio de complementação 

onde a gente não sabe nem o que realmente aconteceu com o primeiro convênio. Então, já 

começa tudo errado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Bom, presidente, a minha fala nesse sentido. Eu acho que está tendo essa 
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complicação de interpretação, porque assim, existe um convênio que é este que está em pauta o 

julgamento porque existe um processo que é este e o valor é R$9.813,30, e porque tenho 

prestado contas de convênio de 10 mil, 20 mil, em duas parcelas de 10 mil está aqui o 

documento não tem nada a ver com este processo. É isso que eu quero dizer. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: De acordo com o relator a 

senhora recebeu 20 mil, em duas parcelas e cada parcela é de 10? Manifestação da Senhora 

Eloiza Helena da Silva Barbosa: Já vem com o desconto, porque 9 mil na verdade, o valor foi 

de 9 mil. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Por causa da taxa bancária. Manifestação da Senhora Eloiza Helena da 

Silva Barbosa: R$9.813,30. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Não, não, mas o valor da assinatura aqui, presidente, o conselheiro Cipriano 

está certo. Está o valor de 9 e uma fração, não está 10. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Deve ser das taxas 

bancárias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Calma, calma, calma. A senhora assinou só uma vez o convênio ou duas vezes? Manifestação 

da Senhora Eloiza Helena da Silva Barbosa: Só uma. Lá quando eu fui para assinar o convênio 

eles já explicaram: “olha, dona Eloiza, a senhora vai receber parcelado isso” Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 20 mil ou 

eram 10 mil? Manifestação da Senhora Eloiza Helena da Silva Barbosa: Falaram “quando a 

senhora gastar esse valor e trouxer a prestação de contas a gente deposita o outro valor”. Foi 

isso. E seria o restante, os outros 9.813, o mesmo valorzinho. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A senhora fez a obra? Manifestação da Senhora 

Eloiza Helena da Silva Barbosa: Com certeza. Está aqui a prestação de contas, inclusive, eles 

pediram fotos de como estava e eu levei para ALEPA as fotos, eles foram lá in loco, pessoal da 

ALEPA foi lá verificar o prédio e tudo, foi tudo bacaninha. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, a coisa está confusa. E, não 

tem condições de votar esse processo do jeito que está. Percebe-se, que não está esclarecido. 

Eu entendo a posição do relator, doutora Silaine, no seu entendimento houve dois convênios? 

Dois convênios, é isso? Manifestação da Procuradora Silaine Karine Vendramin: Sim, houve a 

formalização de dois convênios sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 
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da Cunha Teixeira: A senhora tem os dois convênios aí? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Procuradora Silaine Karine Vendramin: A gente está analisando realmente só a última 

parcela, o da primeira parcela não está, já foi realizada a prestação de contas e eu não sei se 

já foi julgada pelo plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Houve alguma diligência por parte do Ministério Público para 

sanear o processo e localizar o convênio original? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora Silaine Karine Vendramin: Esse processo é de responsabilidade do doutor 

Antônio, só se eu visse agora os autos para verificar se houve esse pedido. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu acho que 

poderia retornar à instrução, reabria a instrução, localizaria esse processo original e sanearia 

os autos. É uma sugestão ao relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora 

Silaine Karine Vendramin: Sim, e como sugestão, todo convênio que for complementação 

deveria já estar e trazer em anexo o convênio anterior, porque na verdade, o que deveria, o 

correto seria haver uma prorrogação através de um termo aditivo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O próprio 

Ministério Público poderia já na análise ter provocado essa discussão. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Silaine Karine Vendramin: Provavelmente, eu acho que 

pode ter sido feita essa diligência. Eu sempre costumo fazer. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Sempre em situações nesse sentido 

justamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O 

que é estranho para mim é a prestação de contas aqui relatada pelo eminente conselheiro 

Cipriano Sabino, conselheiro André, de 9 mil. A dona Eloiza está prestando com uma de 20. 

Não está batendo, é a impressão que eu tenho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Deixa eu ver se eu entendi presidente, me 

permita conselheiro. Me parece que quem está fazendo essa interpretação é a própria Eloiza. A 

doutora Eloiza, ela até fala que fez um convênio de 20 mil, mas uma verdade foi o convênio, foi 

dito para ela que é 20 mil, mas fizeram dois convênios separados. Então ela entendeu assim, 

nós vamos liberar 40 mil e depois vamos liberar 20 mil. Aí quando foi liberado 20 mil fizeram 

um convênio de 9 mil e depois fizeram outro convênio de 9 mil. Essa que é a situação. Então, é 

ela que está apresentando a situação como foi dito para ela, vai repassar 20 mil para a 
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senhora, está bom, então está aqui, 9 mil. Assina o convênio, presta contas e está aqui. Aí 

depois fizeram outro convênio de 9 mil e me parece que esse que é o caminho. Porque é o 

seguinte, este convênio aqui me parece que ele já existe, a Secretaria já localizou um outro 

convênio nesse mesmo valor que está também para a prestação de contas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Silaine Karine Vendramin: Isso mesmo, está aqui o 

número do outro convênio é 124 de 2010. 124GP de 2010. Esse que está sendo analisado é 

139GP de 2011. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Acredito que nós temos condições de julgar, na minha avaliação o plenário 

obviamente é soberano e sabe, eu entendo assim. Como eu expliquei a própria Secretaria nos 

dando o assessoramento imediato com o apoio do Ministério Público também, nós detectamos 

que existe esse convênio e que foram feitos esse e mais um outro que vem complementar o que 

ela, a doutora Eloiza Helena da Silva Barbosa colocou. Ela interpretou que seria um valor só, 

mas é um valor, são vários convênios no caso, dois. Terminada a fase da discussão, sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, em face de grave infração à norma 

legal, sem imputação de débito, e aplicar à responsável as multas nos valores de R$1.000,00 

(um mil reais), pelas irregularidades apontadas e R$1.000,00 (um mil reais), pela 

intempestividade na prestação de contas. Consultado o plenário, este apresentou a seguinte 

manifestação: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De 

acordo com o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Julgo as contas regulares com ressalva e aplico à responsável a multa pela intempestividade 

no valor de R$1.000,00 (mil reais). Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Abstenho-me de votar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Peço vistas dos autos. Neste momento a Presidente deferiu o pedido e, em 

seguida, transferiu a direção dos trabalhos ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, tendo em vista ser relatora do próximo processo da pauta. Ao assumir, sua Excelência 

solicitou o imediato prosseguimento da pauta, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 

2016/50193-0, que trata da Consulta formalizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e de Obras Públicas, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, na sessão de 07/06/2016, 

sendo-lhe oportunizada a lavra e proferido o voto-vista no sentido de acompanhar na íntegra o 
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voto da eminente relatora, foram colhidos os demais votos seguindo este posicionamento, tendo em 

seguida, proclamado a presidência que resolveu o plenário acatar a manifestação da relatora. Em 

seguida, sua Excelência o Cons. Odilon Inácio Teixeira, restituiu a Presidência a titular, 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2005/50429-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Organização Social Pará 2000-Estaçao das Docas, 

responsáveis Jomar Nascimento Neves e Ana Júlia Bacelar Machado, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com a 

devolução dos valores glosados, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais aos 

responsáveis e multa-coerção a senhora Ana Júlia de Bacelar Machado. A presidência informou 

que os responsáveis supracitados, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e 

nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria ficou em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares, declarando seus responsáveis em débito para com erário estadual, devendo o 

senhor Jomar Nascimento Neves restituir a importância de R$73.250,00 (setenta e três mil e 

duzentos e cinquenta reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$7.325,00 (sete mil, trezentos e 

vinte e cinco reais), pelo débito apontado e a senhora Ana Julia Bacelar Machado, restituir a 

importância de R$218.750,00 (duzentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta reais), aplicando-

lhe a multa no valor de R$21.875,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e cinco 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2008/50474-0, que cuida 

da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação Vitória Régia do Distrito de Curuçambaba, responsável espólio de 

Adriano Paranhos Martins e Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o 

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 
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conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao senhor Domingos 

Juvenil recomendações a Alepa e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para investigar 

e punir os indícios de crime realizado pelo seu responsável. A presidência informou que embora 

regularmente notificados, os responsáveis supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, 

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

R$20.000,00 (vinte 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 2011/51440-3, que agasalha 

a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação das Pesquisas Sistemáticas Culturais Integradas, responsável Francisco de 

Canindé Guimarães Pimentel, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação da multa 

regimental. A presidência informou que o responsável supracitado, embora regularmente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

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

R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$20.800,00 

(vinte mil e oitocentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais) pelas graves 

infrações à norma 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/51522-4, que cuida da 

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

procedência Instituto Deusdeth Pantoja, responsável Érica Augusta Moraes Gonçalves, Procuradora 

Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público 

de Contas: O Ministério Público de Contas, opina pela irregularidade das contas com a devolução 

integral dos recursos. Porque não há nexo de causalidade entre os pagamentos efetuados, e, apesar 
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de haver o laudo de fiscalização, ele em alguns momentos foi inclusive contraditório como surge 

aqui desse trecho do parecer, fato curioso emergido dos autos é o relato apresentado pela ALEPA, 

no documento de fiscalização onde destaca que a vistoria final foi realizada em dezembro de 2010, 

onde foi realizado que as atividades estavam sendo realizadas conforme verificado na vistoria 

anterior, permanecendo a piscina sem a utilização e o veículo parado. Sendo, que, nas despesas 

constam pagamentos de professor de hidroginástica e motorista. Então, como é que pode haver 

esse pagamento se a piscina não estava sendo utilizada e o veículo parado? Então foram vários 

itens que realmente houveram despesas que mais pareciam ser da própria entidade do que 

relativamente aos cursos que deveriam ser prestados. Então, o Ministério Público de Contas diante 

destas irregularidades opina pela irregularidade das contas e devolução integral do valor e multas 

aos responsáveis. Além disso, é um outro convênio da ALEPA, que também não tem finalidade para 

isso.  Embora regularmente notificado, a responsável supracitada não esteve presente e nem se fez 

representar. A matéria ficou sob o foco das discussões. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria só explicar à doutora Silaine 

“é mais um convênio”, mas isso ocorria muito doutora Silaine, antes de V. Exa. chegar aqui no 

tribunal ocorria muito convênios assim, hoje, eu não sei números exatos, mas temos milhares de 

convênios da Assembleia para julgar. Milhares, com certeza. E a gente tem que julgar, é o nosso 

papel. A partir dessa conversa, coloquei para V. Exa. no plenário, a intervenção do Tribunal de 

Contas e também do Ministério Público, também, o doutor Antônio Maria, algumas vezes 

provocado pelo conselheiro Nelson, apoiava essa questão, a doutora Maria Helena. Até que nós 

chegamos em um acordo e denominador e houve esse entendimento da Assembleia por 

determinação do Tribunal de se abster, é um convênio, são valores antigos, nós temos, com certeza, 

não posso lhe afirmar o número, mas, posso até ver depois quantos temos aí. Mas, são milhares de 

convênios que a Assembleia realizou. Mas, graças a Deus a inciativa do conselheiro Nelson e o 

Ministério Público também, “vamos intervir para isso não ocorrer mais”, e, constatamos inúmeras 

situações que mostravam que a Assembleia realmente não acompanhava e não tinha como fazer um 

apoio técnico e sem falar do que não é verdadeiramente competência da Assembleia. Então, eu sei 

que frisa, “mais um convênio da Assembleia”, mas, são convênios antigos. Eu creio que nós temos 

aí, com certeza, mais de mil convênios, mais de dois mil, por isso que eu falei milhares, que até 

hoje estão aí para serem julgados. Eu sempre falo doutora Silaine que o orçamento do estado se 

aproxima de 21 bilhões de reais, não é isso conselheiro André? Vossa Excelência que é o relator. 
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Esse ano para 23 bilhões de reais, eu acompanhei aqui de 7, de 8, de 10, de 15, de 20, 21 bilhões, 

porque vai evoluindo. E, desses 23 bilhões de reais, 95% talvez não cheguem a 200 processos. Aí 

os 5% que faltam já chegam a 10 mil processos, que são esses convênios realizados por diversos 

órgãos do estado e, inclusive, a Assembleia Legislativa também realizava e daí existe uma carga 

muito grande do tribunal, são milhares de convênios que nós temos que julgar, mas, se formos 

analisar de uma forma mais ampla, aí vai secretaria de saúde, secretaria de educação, secretaria 

de segurança, vai somando essas secretarias e aí já vai 95% do orçamento do estado, que são as 

contas mais importantes do estado, mas, essa... Vossa Excelência tem razão de cobrar, mas, eu 

creio que essa situação já foi resolvida, equacionada, é uma preocupação antiga do conselheiro 

Nelson e do próprio Ministério Público na época. O conselheiro Nelson ficava preocupado. Eu 

estou falando aqui e vão interpretar que eu estou querendo ser antipático, mas, não é. A questão é 

que não cabe à Assembleia condicionalmente, não é competência da Assembleia, conheço os 

deputados e dizem, sou amigo, respeito, já vim de lá, mas é uma coisa certa a se fazer. E o tribunal 

fez e, graças a Deus hoje em dia a Assembleia Legislativa não tem feito mais convênios com 

nenhuma entidade, pelo menos é o conhecimento que a gente tem. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria ratificar as palavras do conselheiro e 

me dirigir especialmente a ilustre e nobre procuradora e dizer que foi um trabalho de sequência de 

todas as presidências desta Casa a partir de um determinado instante e V. Exa. há de reconhecer e 

houve inclusive a participação do Ministério Público de Contas que é uma intervenção do tribunal 

no sentido de tentar corrigir o rumo em benefício da celeridade dos convênios e da possibilidade 

da fiscalização, mas, não vamos esconder aqui que é um procedimento lento de convencimento, 

porque se trata também do Poder Legislativo, então não só a nossa proposta, mas a sequência de 

todas as administrações no sentido de convencer aquela Casa que não partia de nós qualquer 

interesse de vedar os cercear a ação de qualquer parlamentar ou até mesmo da instituição, isso nós 

contamos com a participação do Ministério Público de Contas tanto que em todos os anos 

repetidas ocasiões vai o Tribunal de Contas, vai o Ministério Público de Contas, por exemplo, para 

a discussão orçamentária, e aquela Casa, vamos colocar assim de uma maneira muito clara para 

também elogiar o que tem sido elogiado, eles poderiam à revelia das recomendações aqui 

continuar nessa direção. Vossa Excelência e nós, por exemplo, não pode criar-se um impasse 

institucional formidável aí e enorme. Poder pode-se fazer lá, então vocês vão lá e julguem irregular 

e aí vai um embate institucional com várias e várias consequências, mas eu quero também elogiar 
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a diligência dessa Casa, parcimoniosamente ao longo do tempo, no convencimento das 

Presidências e dos próprios parlamentares para esta direção. Houve um tempo aqui em que V. Exa. 

não estava em que nós tivemos até que fazer esta recomendação até o Executivo, porque passou 

aqui, por exemplo, a execução de obras de eletrificação com o convênio com a vice governadoria, 

onde o vice-governador está na Constituição qual é a missão dele, é substituir o governador nos 

seus impedimentos e, só. Então, havia também essa condição e quero registrar isso como um ponto 

positivo porque sem que houvesse tido qualquer intervenção abrupta e intempestiva, o 

convencimento que foi feito, nós reconhecendo a atividade de parlamentares e tentar levar os 

recursos para as bases, enfim, para toda a população e, ao mesmo tempo também respeitando a 

nossa posição no sentido da orientação, diz o erário, podem fazer, lutem pelos órgãos do 

Executivo, mas, conseguimos, finalmente com a participação de todos os conselheiros, 

principalmente os que ocuparam a presidência, esse ponto de equilíbrio que a gente não seja, mas 

há uma situação até de constrangimento de uma coisa. Então esse é um ponto que o tribunal ao 

longo do tempo junto com o Ministério Público de Contas foi conquistando de uma maneira 

pacífica e, hoje, já é um lugar comum, todo mundo sabe que esse tipo de empreendimento e de 

convênio o Legislativo não deve fazer e também registrando a verdade em benefício deles, eles não 

tem feito. Como diz o conselheiro Cipriano, são demandas já de anos anteriores e que nós somos 

obrigados a dar esclarecimento a V. Exa. na sessão de hoje. Terminada esta fase, sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o plenário, este optou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que por unanimidade resolveu o 

plenário acatar a manifestação do relator. Logo após, foi dado conhecimento público a respeito do 

Processo nº 2012/50669-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Social Beneficente Distrital, 

responsável Bruno de Melo Figueiras, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta 

supra, sua Excelência obteve o imediato deferimento. Logo após foi anunciado o Processo nº 

2012/50864-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Companhia de Danças Clara Pinto, responsável Clara Pinto 

Nardi, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Solicitada a retirada deste processo da pauta de julgamentos, sua Excelência obteve novo 

deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/51813-2, que trata da Prestação de 
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Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação dos Armadores e Pescadores Artesanais de Vigia de Nazaré, responsável Paula Regina 

Borges Ferreira, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Em novo pedido para a retirada de pauta, nova concessão aconteceu. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2003/50462-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Marabá, responsável espólio de Geraldo Mendes de Castro 

Veloso, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor do saldo, sem imputação de sanções regimentais, ficando 

solidariamente responsável em débito o espólio do senhor Valry Bittencourt Ferreira e 

recomendações à Sespa. Apesar de notificados, os representantes ou representados estiveram 

ausentes da sessão. Pausa. A matéria esteve sob a égide da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando nesse decurso, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem 

devolução de valores. 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/51372-4, que trata da tomada de contas 

instaurada na Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Rio Branco, responsável José 

Eugênio da Conceição Reis, Procuradora Iracema Teixeira Braga, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, 

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

regimentais ao responsável. A presidência, então, tornou público que o responsável supra, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

esteve sob o foco das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis 

pelo débito o senhor José Eugênio da Conceição Reis e a Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Rio Branco, devendo ressarcir ao erário estadual a importância de R$1.920,00 (um 

mil e novecentos e vinte reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$192,00 (cento e noventa e 

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

prestação de contas e determinar, após o trânsito em julgado da decisão, a remessa dos autos ao 
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Ministério Público 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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/52395-9, que cuida da 

tomada de contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais e Pescadores do Furo Muaná, 

responsável Rosivaldo Silva Vale, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, 

manteve-se pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável. Presente em plenário, o senhor Rosivaldo Silva Vale 

manifestou-se: Bom dia a todos e a todas. Eu sou presidente dessa associação. O recurso que foi 

repassado para nós foi de 5 mil reais. E, o rapaz da Sagri foi lá e esteve lá e disse que estava tudo 

ok, até hoje famílias são beneficiadas com o projeto. A gente agradece muito a Deus pelo projeto e 

de lá para cá nunca mais nos pediram nada. Isso eu recebi ontem, a gente mora no Marajó, eu 

cheguei e vim direto para cá. Não teve tempo de nada e eu até gostaria que tivesse um tempo maior 

para eu poder me defender, porque eu recebi isso ontem. E a gente chegou agora direto aqui. E, foi 

só 5 mil que eu recebi do Banpará, então, eu gostaria de pedir aos senhores um tempo para poder 

apresentar alguma defesa, alguma coisa, porque as famílias foram beneficiadas sim. Não tivemos 

monitoramento, não foi recurso liberado para gente, mas, mesmo assim foram beneficiadas sim, as 

famílias, a gente agradece a Deus e a Assembleia Legislativa e fiz isso e as famílias estão sendo 

beneficiadas até hoje porque nós levamos na frente o projeto. Ele está lá para quem quiser ver. Só 

que eu recebi isso ontem, cheguei do Marajó agora e saí do porto, vim direto para cá, eu nem sabia 

do que se tratava, na verdade, aí eu vim aqui direto para ver o que é que vocês podem fazer. 

Porque eu gostaria de estar pronto para poder me defender, eu recebi isso ontem. A matéria entrou 

na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, nosso querido e amado Marajó, e o município, aqui diz Associação dos 

Produtores Rurais e Pescadores do Furo Muaná, fica no município de Muaná. O senhor Rosivaldo, 

eu não sei se é possível, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas a V.Sa., o convênio que foi 

repassado foi assinado um convênio no valor de 30.800 reais, consta nos autos que foi repassado 

R$15.859,40 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), e, passado para 

esta associação. O senhor recebeu 5 mil reais, o senhor foi no banco do estado e quem tirou o 

dinheiro? Manifestação do Senhor Rosivaldo Silva Vale: Fui eu mesmo com a tesoureira naquele 
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banco, no Banco do Pará lá perto do shopping Castanheira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Você tirou 5 mil e o restante ficou na 

conta? Manifestação do Senhor Rosivaldo Silva Vale: Dizia que não tinha mais nada na conta, só 

era 5 mil mesmo. E, por esse motivo eu não posso pagar uma coisa que eu não fiz. Só foi 5 mil e 

vocês podem ir lá pegar o extrato do banco, porque está lá só 5 mil que eu recebi mesmo. Ficou de 

sair o resto e nunca mais saiu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Senhora presidente, eu vou estudar esse processo com mais calma. 

Existe aí pela palavra do senhor Rosivaldo algumas questões a serem esclarecidas, como, por 

exemplo, essa questão de ele ter recebido só 5 mil. Não quero me antecipar a nada, mas é bom a 

gente analisar com carinho. Então, eu queria fazer o seguinte, o seu pedido foi atendido, até 

palavra de V.Sa. na tribuna de dizer que só recebeu uma parte, para que a gente não venha a 

condenar ou cometer algum tipo de injustiça com V.Sa. ou qualquer outra pessoa, nós vamos 

retirar o processo de pauta, senhora presidente, para fazer essa análise, o conselheiro Nelson 

comentou comigo e o conselheiro Luís Cunha também, vamos estudar com calma isso aí porque 

pode ter alguma situação além do que estamos vendo aqui. Pausa. Após a apresentação desta 

sustentação oral e, visando formar melhor entendimento sobre os autos, sua Excelência solicitou o 

interregno do andamento deste processo, o que culminou com a retirada da pauta de julgamentos 

desta sessão. Dando continuidade, foi anunciado o Processo nº 2013/52398-1, que agasalha a 

tomada de contas instaurada na Associação dos Grupos de Folclore de Belém, responsável Rose 

Marie de Sousa Gomes, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável, ficando solidariamente responsável pelo débito a Associação dos 

Grupos de Folclore de Belém. A presidência tornou público que a responsável supracitada, embora 

regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

ficou sob o foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando a responsável em débito 

para com o erário estadual na importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 

(um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação e determinar, após o trânsito julgado da 
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decisão, encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas 

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

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

relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/52415-7, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Instituto Amazônico para o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais, responsável 

Christian Lisboa Cunha, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao responsável. A presidência tornou público que o responsável supra, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

esteve sob a égide da discussão. Pausa. Ninguém se opondo ou suscitando dúvidas ou 

questionamentos, sua Excelência, na mesma senda, proferiu voto para julgar as contas irregulares, 

declarando solidariamente responsáveis o senhor Christian Lisboa Cunha e o Instituto Amazônico 

para o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais, para ressarcir ao erário estadual na importância de 

R$11.450,00 (onze mil e quatrocentos e cinquenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$1.145,00 (um mil, cento e quarenta e cinco reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil 

reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2013/51024-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro 

André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou 

pelo indeferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob o foco das discussões. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir em caráter 

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

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

do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/52420-4, que cuida da tomada de contas 

instaurada na Irmandade de Carimbó São Benedito, responsável Isaac William Farias Loureiro, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 
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Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável. 

Embora regularmente notificado, o senhor Isaac William Farias Loureiro não esteve presente e nem 

se fez representar por ocasião do julgamento deste processo. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para 

julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis o senhor Isaac William Farias 

Loureiro e a Irmandade de Carimbó São Benedito, para ressarcir ao erário estadual na importância 

de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil 

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

contas e determinar, após o trânsito julgado da decisão, encaminhar os autos ao Ministério Público 

Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo 

nº 2013/52424-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Desportiva, Cultural, 

Profissionalizante e Social do Jardim Florestal, responsável Eder Luiz Oliveira Ramos, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público 

de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, oportunidade em que manteve a 

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

multas regimentais ao responsável. A presidência informou que o senhor Eder Luiz Oliveira Ramos, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis 

o senhor Eder Luiz Oliveira Ramos e a Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social 

Jardim Florestal, para ressarcir ao erário estadual na importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo débito 

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

determinar, após o trânsito julgado da decisão, encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual 

para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento, sua Excelência o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves ausentou-se do plenário. Em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 

2015/50301-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Arco-Iris, responsável 

Odivaldo de Lima Leite Filho, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, cujo Relator foi 

o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, tendo sido anunciado ainda o impedimento da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes como partícipe do processo de votação neste 

processo. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie, 

a presidência tornou público que o responsável, embora regularmente notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares, declarando solidariamente responsáveis o senhor Odivaldo de Lima Leite Filho e a 

Associação Arco Iris, para ressarcir ao erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e determinar, após o 

trânsito julgado da decisão, encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual para que sejam 

tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Neste momento, o conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, em 

brevíssimo intervalo de tempo, retornou ao plenário. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2016/50022-4, que alberga o Pedido de Rescisão formulado por José Cristiano Martins Nunes, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, oportunidade em que se 

manifestou pelo desprovimento do recurso de rescisão, a fim de que seja mantida in totum a decisão 

guerreada. A presidência declarou que embora regularmente notificado, o peticionário não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de 

conhecer do pedido de rescisão e, no mérito, negar-lhe provimento, manter integralmente a 

decisão constante no Acórdão nº 53.820/2014. 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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2015/50520-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de 

Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Procurador Antonio Maria Filgueiras  Cavalcante, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer 

escrito nos autos, opinou pelo indeferimento dos registros, devendo ser instaurada por esta Corte de 

Contas a Inspeção Extraordinária para apuração dos valores despendidos com as despesas 

consideradas irregulares, para efeito de ressarcimento, além da multa regimental, com as 

determinações Adepará e Casa Civil. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir em caráter 

excepcional do registro, com recomendações à Adepará. Consultado o plenário, à exceção do voto 

proferido pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira acompanhando o 

parecer do Ministério Público de Contas, os demais conduziram-se conforme o relator, 

proclamando, então, a presidência que, por maioria e votos, decidiu o plenário acatar a manifestação 

do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/50712-5, que agasalha o ato de 

Aposentadoria em favor de Delmarina de Jesus Oliveira Santos, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer 

escrito nos autos, manifestou-se no sentido da perda do objeto em face do seu falecimento, 

conforme Resolução nº 237/2010 do TCU. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de 

arquivar os autos, pela perda do objeto. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/52128-3, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Maria do Carmo de Jesus dos Santos, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao 

ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu 

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Imediatamente, foi chamado à ordem a pauta o Processo nº 2016/51268-6, 

que alberga o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia Civil do Estado do 

Pará, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante 

do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

indeferimento do registro, com aplicação da multa ao responsável e extensiva à autoridade que 

autorizou a contratação sub examine e determinação a imediata cessação dos pagamentos 

eventualmente em curso e expedição de determinações à Polícia Civil, à Casa Civil da 

Governadoria do Estado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, sua Excelência, proferiu voto para deferir em caráter 

excepcional o registro, com as recomendações a Polícia Civil do Estado do Pará. Consultado o 

plenário, à exceção do voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, os demais conduziram-se 

conforme o relator, proclamando, então, a presidência que, por maioria e votos, decidiu o plenário 

acatar a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/50702-4, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Raimundo Barbosa, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu proposta 

de Decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base 

no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2015/50795-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edilson Ferreira Paiva de Souza, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante 

do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase a discussão. Pausa. Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 em torno da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciou-se nos seguintes termos: Esta presidência nos termos previstos 

no art. 11 alínea A da resolução número 17.658 de 2009 desta Corte de Contas, essa presidência 

dá conhecimento ao plenário acerca do processo número 2016/50.962-6, que cuida da gestão 

pública estadual lei de diretrizes orçamentárias referentes ao exercício financeiro de 2017 sob a 

relatoria do excelentíssimo conselheiro André Teixeira Dias diante das conclusões exaradas nos 

autos houve regularidade no ciclo jurídico da lei Nº 8.375 de 2016. Conforme matéria distribuída 

em reunião administrativa com os senhores conselheiros, a ocasião onde foi analisado o parecer 

da procuradoria jurídica acerca da consulta formulada pela Secretaria Geral sob a distribuição 

dos processos de obrigatória tramitação neste tribunal em função das mudanças introduzidas pelo 

ato número 75 de 2016, submeto a este colegiado a proposta de instrução normativa que sintetiza o 

tema. A matéria entrou em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Primeiramente, bom dia a todos. Presidente, segundo o parágrafo 

segundo do art. 276 do Regimento Interno sempre que o projeto se referir as atribuições do 

Ministério Público de Contas ou dos auditores, estes serão ouvidos dentro de 15 dias. Ocorre que 

nós tivemos acesso, ou seja, recebemos a minuta dessa resolução hoje de manhã no início da 

sessão. Então, nós pediríamos até a próxima sessão, não precisamos dos 15 dias, só até a próxima 

sessão para discutirmos alguns pontos da resolução que entendermos necessários. Aqui, na 

verdade, não se trata de emenda ao regimento, mas é uma resolução que está interpretando o 

próprio regimento, então nós entendemos que temos o mesmo direito. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Eu vou 

consultar o douto plenário acerca da manifestação do conselheiro Julival Silva. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu não vejo 

nenhum inconveniente, o doutor Julival pede até só a próxima sessão, que seja. Eu não vejo 

problema nenhum, eu acho que ao contrário, é uma matéria definitiva na corte, pelo menos durante 
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um bom período, então se tiver alguma coisa a ser acrescentada eu, da minha parte, eu não vejo 

nenhuma dificuldade para que a gente possa concordar com essa proposta. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: também uma forma, acho 

que não terá nenhum grande prejuízo e a colocação do eminente conselheiro substituto Julival 

Rocha é pertinente em minha avaliação. Eu também acredito que não terá nenhuma dificuldade, ao 

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

concordo presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: O Conselheiro André, Conselheiro Odilon. E a Conselheira Rosa estão 

de acordo, então, ele pediu para na próxima terça-feira que é uma matéria que a gente tem um 

pouquinho de pressa, mas, sem problema nenhum. Na próxima quinta-feira é feriado. Mas, eu 

acredito que ao final de semana dá para os conselheiros, inclusive o conselheiro Daniel está 

chegando de viagem também e a gente já encaminhou para o gabinete dele. De acordo com o 

regulamento do concurso que vai escolher a logomarca comemorativa dos 50 anos de instalação 

do Tribunal de Contas do estado do Pará, esta presidência informa que foram encerrados ontem, 

no dia 05 de abril as inscrições para a escolha da logo vencedora. Ainda conforme está definido no 

calendário para a escolha da logomarca vencedora, amanhã, dia 07 de abril a comissão 

avaliadora vai se reunir a partir das 09 horas para votar e definir o vencedor ou vencedora. Logo 

após conhecida a proposta mais votada a Rádio TCE e a Intranet irão divulgar em todos os meios 

possíveis oficialmente a logomarca mais votada e, portanto, a vencedora do concurso. Na próxima 

terça-feira dia 11 de abril durante o horário da parte administrativa será realizado após a sessão 

plenária a premiação aqui em plenário e a proposta vencedora que também será utilizada no selo 

comemorativo pelos 70 anos do tribunal. Ao todo, 12 servidores e servidoras se inscreveram e nós 

desejamos boa sorte. Infelizmente, uma só nós vamos precisar escolher, mas há um interesse, houve 

um interesse por parte dos servidores e servidoras desta Corte de Contas no sentido de uma 

demonstração de que realmente estão também participando deste momento como atores. Coloco a 

palavra à disposição dos senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente, eu queria fazer aqui na 

verdade um agradecimento. Eu recebi a manifestação e o ofício de V. Exa. encaminhando ao meu 

gabinete, a minha pessoa e minha família que foi uma proposição representada no plenário pelo 

conselheiro Nelson Chaves que é amigo, irmão, parceiro nosso há muitos anos já na qual foi 

acolhida por todos os conselheiros e aqui eu quero agradecer ao conselheiro Luís Cunha, muito 
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obrigado conselheiro André Dias, conselheiro Odilon, conselheira Rosa, muito obrigado a todos os 

conselheiros substitutos, ao doutor Julival, a doutora Milene, ao doutor Edvaldo, ao doutor Daniel. 

A todos os servidores do tribunal, eu aproveito para falar da escolha de todos, é um agradecimento 

carinhoso ao conselheiro Nelson, que fez a proposição, quero agradecer ao Ministério Público que 

na época, no dia estava aqui com a proposição do conselheiro Nelson, estava aqui o doutor Patrick 

Bezerra Mesquita, que falou em nome de todos. Eu também agradeço a todos do Ministério Público 

de Contas a fim de direcionar a mim e a minha família votos de pesar pelo falecimento da minha 

querida irmã Cleia. Com certeza é um momento difícil e importante que a gente guarda, 

obviamente, no coração e a homenagem dos amigos, o carinho, a gente guarda isso com muita 

emoção. E, eu transmiti a minha família a homenagem de Vs. Exas. o apoio e o carinho que vocês 

dedicaram a mim e toda a minha família. Eu recebi muitas mensagens no celular, muitas 

mensagens através de telegrama e cartão. Do conselheiro Nelson, de V. Exa. também, conselheira 

Lourdes que pessoalmente, logo no dia seguinte, o conselheiro André também, que ligaram, que me 

procuraram e falaram, eu queria, enfim, são todas as manifestações de carinho, é um momento 

difícil, mas conforta, tranquiliza a gente saber que temos amigos e pessoas que se preocupam com 

a gente, com o nosso bem-estar e com bem-estar da nossa família. Então, eu queria deixar aqui 

esse... eu vou mandar através de um ofício a resposta a todas as mensagens que eu recebi, 

inclusive, a presidência, a todos os telegramas, cartões, mensagens, eu vou fazer o agradecimento, 

mas eu queria fazer aqui no plenário esse registro de dizer muito obrigado de coração. A gentileza 

e o carinho, a palavra de conforto, o abraço que Vs. Exas. e muitos servidores aqui do tribunal 

encaminharam através de mim para dar um abraço não só a mim, mas a minha família pelo 

falecimento da minha irmã. Então, eu queria fazer esse agradecimento com emoção, dizendo que 

me tocou muito a manifestação de Vs. Exas. e muito obrigado, de coração, em meu nome e em 

nome de toda a minha família. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, conselheiro Cipriano, todos nós temos que passar 

por esses momentos, é um momento muito difícil quando a gente se despede de um ente querido da 

família não é muito fácil, mas nós aqui, realmente, é de todo o coração, por todos nós entendendo o 

momento de dor que V. Exa. passava e também a sua família. Nada mais a tratar, eu quero 

agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer a todos os conselheiros, o conselheiro Nelson, 

conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luís Cunha, conselheiro André Dias, conselheiro Odilon 

Teixeira, conselheira Rosa Egídia. Aos conselheiros substitutos, o doutor Julival, o doutor Edvaldo, 
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a nossa procuradora a doutora Silaine Karine Vendramin que representou muito bem o douto 

Ministério Público de Contas, aos nossos jurisdicionados em nome do nosso ex-prefeito de 

Limoeiro do Ajuru que ficou aqui junto com a doutora Brenda e que ficou acompanhando toda essa 

sessão plenária, muito obrigada pela presença, em seu nome nós agradecemos a todos os 

jurisdicionados que estiveram aqui presentes e apresentaram inclusive defesa. Aos servidores e 

servidoras do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas o nosso agradecimento em 

nome dos nossos secretários Tuffi e subsecretário Jorge, nossos agradecimentos por essa manhã 

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

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e dezenove minutos 

(12h19min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 6 de abril de 2017. 
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