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ATA Nº 5.474 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de maio 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 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, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou as ausências dos Excelentíssimo Senhores 

Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha e Daniel Mello por motivo de força maior. 

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

dezoito (18) de maio 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: Impedido na forma regimental. 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, a 

Presidência solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem 
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relatados primeiramente os processos pautados sob os nºs. 10, 07 e 09, cujos procuradores 

encontravam-se presentes no plenário. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2016/50148-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Centro de Prevenção, 

Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos “Nova Vida”, responsável Luiz Augusto 

de Oliveira Veiga, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se 

manifestou: Senhora presidente, apenas para clarear um pouco mais o entendimento do 

Ministério Público no deslinde da causa, que se manifestou pela regularidade com ressalva, 

porque como bem anotou o conselheiro relator, um grande percentual dos gastos realizados 

nesse convênio firmado com o Banco do Pará se desvia da natureza em si buscada pelo 

convênio. Explico: o objeto do convênio era o apoio financeiro ao projeto “Investindo na 

Vida”, campanha de prevenção ao uso de drogas, promovido pelo centro Nova Vida, e aqui eu 

quero chamar a atenção através do programa televisivo, televisionado, programa Nova Vida. 

Acontece que cerca de 44% das despesas efetuadas com esse numerário se deu com a 

alimentação, comunicação, energia elétrica, material de expediente, móveis e utensílios, 

chamando a atenção para a panela de pressão industrial e bebedouro, cilindros de gás e pães. 

Então, o aporte financeiro era para custear esse programa televisionado e a grande parte 

dessas despesas se deu para fazer face aos custos de manutenção da entidade. Chama a 

atenção também que o item alimentação inicialmente estava previsto o gasto de 18 mil e ao 

final consagrou-se um gasto de 29 mil, além do pagamento de 16 mil reais à jornalista que não 

constava no projeto básico. Mas de todo o conjunto dos autos e fazendo um cotejamento entre 

a finalidade do convênio, os documentos que carreiam aos autos e a boa-fé do convenente ou 

do concedente, o que se extrai aqui do conjunto probatório, o Ministério Público sopesou e 

entende que embora essas irregularidades fora de contexto pudessem configurar o julgamento 

pela irregularidade das contas, no caso dos autos se pugna pela regularidade com ressalvas. 

Eis que o objeto foi executado, mas com as incongruências que a gente levantou aqui e ao final 

apenas eu ratifico algo que já vem sendo pontuado pelo Ministério Público de Contas dessa 

incompatibilidade desses convênios firmados pelo Banco do Pará e, que, na maioria das vezes, 
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traveste-se de contratos de patrocínios. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

ressalva, com aplicação da multa regimental ao titular do Banpará e determinações ao Banpará 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do Banpará, Doutor Adriano Diniz 

de Carvalho, 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, bom dia senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas e bom dia 

demais conselheiros. Primeiramente, o Banpará deixou de fazer, a partir de janeiro de 2017, 

qualquer convênio que trate de patrocínios, e o retorno ao banco seja a divulgação da sua 

marca e o chamado marketing institucional. Nós seguimos a recomendação do próprio 

Tribunal de Contas do Estado que encaminhou ao presidente do Banco. Então, esses convênios 

só vão vir a julgamento até 2016 e, em 2017, nós não teremos mais convênios com marca 

institucional, salvo aqueles convênios que tenham um interesse público, mesmo assim, vamos 

dizer escrachado, como diz bem o conselheiro. Eu estou aqui na verdade para fazer a defesa 

única e exclusivamente do presidente do Banpará com relação ao atraso na prestação de 

contas. O que aconteceu foi que durante a publicação da resolução 18.859/2014. Houve uma 

restruturação interna no banco com relação à análise da prestação de contas, pois o que antes 

era feito por técnicos do Tribunal de Contas do Estado passou a ser feito pelos funcionários do 

banco, isso levou a um treinamento, a um estudo dos casos, e também há uma certa burocracia 

interna em alguns processos do banco, prestação de contas recebida pelos convenentes a 

atrasarem, tanto na área de controle, quanto na área de marketing que cuidava desses 

convênios. Então, nesse caso, nós temos um ápice temporal, o convênio vigeu de 31/03/2014 

até 31/03/2015. Nós tínhamos, na época, a legislação prevendo a entrega da prestação de 

contas ao Tribunal de Contas do Estado em 90 dias. Então, o prazo seria em 30/06/2015 e a 

entrega se deu em 11/01/2016. Temos seis meses e alguns dias de atraso na entrega da 

prestação de contas. Eu só queria frisar que em que pese esse lapso temporal, e ele é 

insignificante para o resultado que nós estamos buscando aqui, que é justamente o controle na 

regularidade da prestação de contas do convênio, e após a nossa definição de competências 

internas do banco, nós tivemos que treinar os funcionários tanto da área de marketing, quanto 

da área de controle, que acabou ficando de responsabilidade da auditoria interna do banco 
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como os pareceristas, vamos dizer assim, do órgão de controle, que é um documento 

necessário. É diferente de fazer um treinamento e, inclusive, eles vieram ao treinamento do 

Tribunal de Contas do Estado também, mas por um motivo ou outro, algum trâmite interno 

acabou atrasando a remessa da prestação de contas. Inclusive nós mudamos a remessa e 

antigamente a prestação de contas era encaminhada diretamente pelo núcleo de marketing do 

banco, mas hoje isso está centralizado no gabinete da presidência. A gente trouxe o controle 

mais forte assim para dentro do gabinete da presidência do banco, para que fossem evitados 

novos atrasos, certo? Nós temos alguns processos ainda que estão com atraso na entrega da 

prestação de contas, mas também aqui eu queria frisar que existe a manifestação do Ministério 

Público de Contas pela regularidade com ressalva da prestação de contas, e que nós não 

verificamos nenhum desvio de recursos que foram empregados no convênio. Então, nesse 

aspecto, considerando que não houve dolo, não houve má fé, tanto do concedente quanto do 

convenente, eu gostaria de requerer a isenção do pagamento de multa ao presidente do banco 

do estado ou, se assim os conselheiros não entenderem, que ao menos seja aplicada a 

penalidade mínima, prevista nos regulamentos internos do tribunal de contas. É isso que eu 

tinha para falar, bom dia e obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

regulares com ressalva, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos 

e sete reais) pela remessa intempestiva das contas, devendo ser expedida as recomendações 

contida no parecer do MPC. 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 2011/50554-8, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, exercício 2010, 

responsável Espólio de Raimundo de Oliveira Pantoja Júnior, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que a representante do espólio, Senhora Rina Cohen Pantoja, estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 
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a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia excelentíssima presidente desta Casa, 

conselheira Lourdes Lima, bom dia excelentíssimos conselheiros, bom dia ilustre representante 

do Ministério Público de Contas, bom dia senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de 

fazer algumas considerações ao processo. Em primeiro lugar o registro aqui da grande 

dificuldade que tive de elaborar uma defesa técnica adequada, porque eu jamais trabalhei na 

administração pública direta e muito menos em um órgão ligado diretamente ao governador do 

estado. Meu marido, senhor Raimundo de Oliveira Pantoja Júnior, a quem eu represento, 

infelizmente não está aqui presente para apresentar um melhor esclarecimento sobre a rotina 

de realização das despesas e prestação de serviços para a Casa Militar. Portanto, vale 

ressaltar que o falecimento dele foi anterior à citação, o que impediu de me informar acerca 

das situações levantas no processo, prejudicando de certa forma a ampla defesa e o 

contraditório. Em segundo lugar, o relatório da segunda controladoria de gestão e o parecer 

do Ministério Público sugerem a devolução do valor de R$1.750,00, inerentes à despesa 

realizada através do suprimento de fundos. Quanto a isso, a única informação que eu obtive foi 

de que eram despesas realizadas com o governador, porém, não tenho como entrar em detalhes 

por não saber como eram realizados esses gastos. Por último, o Ministério Público de Contas 

sugere a aplicação de multa, diferentemente da conclusão a que chegou o relatório da segunda 

controladoria, que concluiu pela inaplicabilidade da multa em virtude de sua natureza jurídica 

ser pessoal e não sendo transferível essa penalidade aos sucessores dos apenados e falecido, 

sendo inclusive de entendimento dominante do Tribunal de Contas da União e nesta corte de 

contas, onde vários acórdãos já foram julgados. Diante do exposto, eu venho requerer: a 

aplicação do princípio da insignificância referente à devolução dos R$1.750,00 por se tratar 

de um valor diminuto em relação ao montante das despesas de todo o exercício de 2010 da 

Casa Militar; a inaplicabilidade da penalidade de multa em virtude do falecimento do 

ordenador de despesas antes da citação processual, entendimento este já cristalizado pelo 

tribunal de contas em vários lugares e, por fim, requerer que a prestação de contas seja 

julgada regular com ressalva diante das justificativas aqui apresentadas. Bom, essas eram as 

considerações que eu tinha a fazer, obrigada pela atenção e um bom dia a todos. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o 
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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 2015/51507-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Barcarena, responsável Antônio Carlos Vilaça, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação de multa regimental ao titular 

da Sepof, além de recomendações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador 

do responsável pelas presentes contas, Doutor Orlando Nogueira Freitas Junior, 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 senhores, especialmente a nossa presidente 

dessa Casa, ao procurador geral, aos colegas que estão aqui presentes, advogados e demais. 

Em relação a esse convênio que foi feito para a aquisição de duas ambulâncias e um carro de 

passeio para a Prefeitura Municipal de Barcarena, convênio firmado entre a SEPLAN e o 

município, no relatório técnico houve algumas inconsistências de caráter formal que não 

comprometem a regularidade da prestação de contas no convênio, ressaltando apenas, em 

relação à tempestividade da apresentação da prestação de contas, que deveria ter sido no dia 

29/08/2014, contudo, foram apresentadas apenas no dia 08/10/2015, bem como é uma pequena 

regularidade formal no que tange a constar nas notas fiscais e recibos o número do convênio e 

o título, mas que não compromete a regularidade das prestações de contas. Em relação ao 

parecer do Ministério Público, que faz também as recomendações para que a convenente, no 

caso, o município de Barcarena passe a constar nos recibos e notas fiscais o número do 

convênio e o título, que desde já acata essa observância a ser feita, e nos demais convênios e 

em suma pede pela comprovação das contas do município pelo convênio, e nada a mais. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2006/50612-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 
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Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Itupiranga, responsável Adécimo Gomes dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, além da aplicação da multa-

sanção e multa-coerção ao seu responsável e, ainda, a critério do Douto Plenário, aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar com o poder público estadual às empresas 

Construções e Edificações Íris Ltda, C&C Construtora Amapá e Vilela Almeida Construção 

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

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

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

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

débito para com o erário estadual na importância de R$43.296,76 (quarenta e três mil, duzentos 

e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$4.329,67 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) pelo débito 

apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas, além de 

aplicar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar com o poder público estadual às 

empresas Construções e Edificações Íris Ltda, C&C Construtora Amapá e Vilela Almeida 

Construção Ltda. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50668-7, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Ulianópolis, responsáveis Suely Xavier Soares e Jonas dos 

Santos Souza, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor conveniado, e aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis, 

extensiva ao responsável da SUSIPE, podendo este, a critério do Douto Plenário, ser 

responsabilizado pela aplicação dos recursos, além de determinações à Susipe (pausa). A 

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

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

julgar as contas irregulares, declarando Suely Xavier Soares em débito para com o erário 

estadual na importância de R$1.811,76 (um mil, oitocentos e onze reais e setenta e seis 

centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo dano ao 

erário, e condenar Jonas dos Santos Souza em débito para com o erário estadual na importância 

de R$2.655,44 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 

além da multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo dano ao erário. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2006/51757-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Piçarra, responsável Jairo Luiz Lunardi, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação da multa regimental 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, declarando seu responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$2.595,78 (dois mil, quinhentos e 

noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), aplicando-lhe a multa de R$907,00 (novecentos 

e sete reais) pelo dano causado ao erário. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2007/50759-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cumarú do Norte, responsáveis 

Espólio de João Vieira da Cunha e Vilmar Farias Valim, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

devolução dos valores glosados e aplicação de multa regimental ao senhor Vilmar Farias Valim 

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

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando o senhor Vilmar Farias Valim em débito 

para com o erário estadual na importância de R$1.342,69 (um mil, trezentos e quarenta e dois 

reais e sessenta e nove centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) pelo débito apontado e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) 

pela remessa intempestiva das contas; ficando o espólio do senhor João Vieira da Cunha em 

débito para com o erário estadual na importância de R$63.801,71 (sessenta e três mil, 

oitocentos e um reais e setenta e um centavos). Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2009/51472-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, 

responsável Alvaro Brito Xavier, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

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

regimentais ao seu responsável, além de determinações à Seplan (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

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

na importância de R$614.576,58 (seiscentos e catorze mil, quinhentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e oito centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$61.457,65 (sessenta e um mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) pelo débito apontado e 

expedição de recomendações à SEPLAN. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2010/50973-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Beneficente Recreativa Gavião Real, 

responsável Antonio Valdenir de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

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

regimentais ao seu responsável, extensiva ao senhor Pedro Abílio Torres do Carmo, ficando 

responsável solidariamente pelo débito a Associação Beneficente Recreativa Gavião Real 

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

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

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. 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 2015/50679-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, 

responsável Adeilson Ataide Mateus, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável e 

determinação à SEPOF (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2016/50126-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação das Indústrias 

Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará, responsável Idacir Peracchi, cujo Relator foi o 
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Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, além das 

recomendações ao seu responsável e à Aimex (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

ressalva e expedição das recomendações contidas no parecer do MPC. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2006/50463-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Capanema, responsável Espólio de Jorge Neto da Costa, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao senhor José Alexandre Buchacra (pausa). A 

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

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

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

julgar as contas irregulares, declarando o espólio do senhor Jorge Neto da Costa em débito 

para com o erário estadual na importância de R$115.425,00 (cento e quinze mil, quatrocentos e 

vinte e cinco 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 2007/52218-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, responsável 

Anuar Alves da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua 

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

Processo nº 2007/53648-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Marapanim, responsável Paulo Silvio Lopes da Gama Alves, Relator Conselheiro Nelson 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais ao responsável, ressaltando que se o Plenário aceitar válidas 

as notas fiscais de fls.62/63, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das 

contas sem devolução, além da aplicação das multas regimentais extensiva a senhora Maria de 

Fátima Motta Salles e expedição de determinações ao responsável e à Prefeitura Municipal de 

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

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

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

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

em débito para com o erário estadual na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo débito apontado e 

R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) pela instauração desta Tomada de 

Contas e, ainda, aplicar a senhora Maria de Fátima Motta Salles a multa no valor de R$906,19 

(novecentos e seis reais e dezenove centavos) pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95. 

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 2013/50356-5, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Amazon Promotion Convention & Visitors Bureau, 

responsável Bruno Vieira Santos Correia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental, devendo ser 

responsável solidário o senhor Valmir Gabriel Ortega, Secretário de Estado de Meio Ambiente 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, com aplicação de 

multa ao seu responsável no valor de R$1.000,00 (mil reais) pela instauração da tomada de 

contas, além da aplicação de multa ao senhor Valmir Gabriel Ortega no valor de R$907,00 
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(novecentos e sete reais) pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95. 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. Manifestação da 

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

alegria que registramos a presença em nosso plenário do nosso ex-deputado Nadir Neves, que 

foi nosso colega na Assembleia Legislativa, onde atuamos juntos, também o conselheiro Luís, o 

conselheiro Cipriano e o conselheiro André. Sinta-se em casa, ex-deputado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o 

conselheiro Nelson lembrou um episódio em que Vossa Excelência em determinada situação 

desceu, aliás, não desceu, mas de qualquer maneira eu queria cumprimentar obviamente com 

muita alegria para nós, para mim, conselheiro Luís Cunha, conselheiro Nelson, conselheiro 

André, conselheira Lourdes Lima, doutor Felipe Rosa Cruz. O deputado Nadir foi vereador de 

Belém, teve vários mandatos, deputado estadual da mesma forma. Então, presidente, eu queria 

também com a permissão de Vossa Excelência e, especialmente, deputado Nadir, quebramos o 

protocolo para cumprimentar Vossa Excelência e seu filho, grande amigo, um deles, porque 

tem vários e esse inclusive tem um irmão gêmeo. E quando eu os conheci eram pequenos, todos 

magrinhos e agora estão fortes, grandões. Então, presidente, é só uma quebra de protocolo, eu 

vou me aproveitar dessa generosidade dos pares e dizer que ele já passou daquela etapa dos 

cabelos brancos, na qual eu me encontro, ele já está naquela fase do roxo. Um grande amigo o 

doutor Nadir e de todos, como frisou a conselheira Lourdes. Toda vez que ele chega em algum 

lugar é assim, uma pessoa querida de todos nós da sociedade, ele vai à Assembleia, é 

lembrado, é citado, vai à Câmara Municipal, é lembrado também, ou seja, onde ele vai, 

Tribunal de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, também a mesma forma, então 

fazemos aqui com carinho e quebramos o protocolo para dar um abraço em Vossa Excelência. 

Muito obrigado, conselheira Lourdes. O conselheiro André lembrou bem, enquanto deputado 

estadual, muitas vezes para conquistar uma lei ou um projeto importante para o estado, os 

deputados e vereadores também têm que fazer uma via, às vezes até dolorosa, vai com todos os 

parlamentares, vai com o poder executivo, e ele fez uma caminhada difícil, dura, insistente em 

defesa do planetário, como disse o conselheiro André, e está é uma obra que indiscutivelmente 

existe no estado do Pará. Eu não sei as condições que estão hoje, mas todos nós reconhecemos 
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que foi uma luta do eminente então deputado Nadir Neves. É um orgulho para todos nós e, com 

certeza, é um orgulho para ele e para a família. Deixa não só outros vários projetos de leis e 

requerimentos, mas este do planetário foi muito falada pela imprensa e por toda a sociedade e 

foi uma luta praticamente desigual. Porque ele sozinho ia andando de porta em porta pedindo 

o apoio de todos para a construção, o terreno, enfim, ele fez tudo isso. Então, parabéns ao 

deputado Nadir e seja sempre bem-vindo. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51464-1, que trata da Tomada de Contas instaurada no Cametá Sport Club, responsável 

Benedito Fernando Pereira Camarinha, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

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

momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50075-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada no Instituto Marlene Mateus, responsável Josefa Marcolina da 

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

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

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

do valor conveniado, além da aplicação das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente 

em débito o Instituto Marlene Mateus (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

declarando a sua responsável e o Instituto Marlene Mateus em débito para com o erário estadual 

na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando, ainda, à responsável a multa de 

R$2.000,00 (dois mil reais) pelo dano ao erário. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou o retorno ao 

plenário de Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2014/50237-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, responsável Francisco Coutinho Braga, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais, extensiva ao Moises Moreira, 

ficando solidariamente em débito com os senhores Ivaldo Martins Guimarães, Moises Moreira 

e a Empresa Norte Construções Civis Ltda (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 

devolução de valores, e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais) pela irregularidade apontada e R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

pela instauração da Tomada de Contas, e, ainda, aplicar ao senhor Moises Moreira dos Santos a 

multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo descumprimento da Resolução nº 

13.989/95. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51313-3, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Luiz Gonzaga Leite Lopes, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento 

parcial, para manter a irregularidade com devolução do valor de R$10.406,00 (dez mil, 

quatrocentos e seis reais), ficando solidariamente responsável a Empresa L. Dos S. DA SILVA 

SERRÃO &CIA; e manter a condenação do responsável ao pagamento das multas de 

R$2.614,50 (dois mil, seiscentos e catorze reais e cinquenta centavos) pelo dano ao erário e 

R$3.000,00 (três mil reais) pela instauração da tomada de contas (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer e dar 

provimento parcial ao recurso, para manter a irregularidade das contas e a multa no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais) pela tomada de contas, retirando a condenação pela devolução e a 

multa pelo débito. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 
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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 informou existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Nos termos previstos no art. 11, na alínea “a” da 

resolução 17.658 de 2009 deste tribunal de contas, esta presidência dá conhecimento ao 

plenário acerca do processo número 2014/51.6390-1, que cuida do acompanhamento da gestão 

pública estadual, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, referente ao exercício financeiro de 

2015, sob a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Luís da Cunha Teixeira e diante das 

conclusões exaradas nos autos, houve regularidade do ciclo jurídico da lei número 8.031 de 

2014, devendo ser expedida recomendação formulada pelo douto Ministério Público de 

Contas. Do mesmo modo, em cumprimento ao que dispõe o art. 10, alínea “a”, da resolução 

número 17.659, de 2009, desta Corte de Contas, esta presidência dá conhecimento ao douto 

plenário a respeito do relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2016 do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O relatório foi objeto de análise pela Secretaria de 

Controle Externo pelo douto Ministério Público de Contas e pela relatoria do excelentíssimo 

senhor conselheiro Luís da Cunha Teixeira, onde foi plenamente atestada a obediência às 

disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal, devendo, entretanto, ser encaminhadas 

as recomendações contidas no relatório da SECEX. Amanhã nós teremos às 10 horas, aqui 

neste plenário, acredito que todos os conselheiros já receberam o convite e a comunicação 

para a análise do parecer das contas do excelentíssimo senhor governador do estado do Pará. 

O conselheiro Luís da Cunha Teixeira já entregou para todos nós conselheiros, conselheiros 

substitutos e para o Ministério Público de Contas, já devolveu o seu parecer para o relator e, 

amanhã, às 10 horas, eu gostaria que o conselheiro tratasse deste assunto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu acho que 

não precisa acrescentar mais nada, só reforçar o que já foi dito por Vossa Excelência, eu 

gostaria muito de merecer a presença dos nossos conselheiros, os conselheiros substitutos, o 

Ministério Público certamente estará presente com o seu procurador, e o trabalho já foi 

concluído, o relatório já está pronto, tudo tranquilo para a reunião de amanhã. E é mais uma 
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missão cumprida, creio que é uma matéria da maior importância para o nosso tribunal e eu 

faço muita questão que a gente possa contar com a presença de todos os nossos conselheiros 

amanhã. Eu vou aproveitar também, é um outro assunto, que, na sexta-feira, presidente, eu 

acho que Vossa Excelência vai tratar deste assunto. Era isso, e eu quero que Vossa Excelência 

então trate na sexta-feira, que vai ser um evento também da maior importância, porque a gente 

vai ter um pouco mais de conhecimento desse projeto, porque ele indica um caminho para o 

futuro do estado do Pará, que é o Pará 2030. Vamos ter aqui uma pessoa, que é o Secretario 

Adnan está à frente desse projeto com o aval do governador e ele se preparou para falar do 

projeto, eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade que teremos, os conselheiros, 

servidores da Casa e Ministério Público para conhecer esse rumo traçado pelo governo de 

Simão Jatene, para o futuro do estado do Pará. E o doutor Adnan vai ter essa oportunidade 

aqui na nossa casa para mostrar tudo isso a todos nós. Eu acho que a escolha do tema foi feliz 

e certamente vai ser muito importante para o nosso conhecimento. A gente fiscaliza as coisas 

públicas sabendo que agora tem um planejamento a longo prazo para o desenvolvimento e a 

melhoria de qualidade de vida do povo paraense. Muito obrigado. Manifestação da 

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

bem, conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência, como presidente do conselho consultivo junto 

com a escola de contas, já fez a mobilização e nós estamos agora convidando todos os 

conselheiros substitutos, Procurador Geral e todos os procuradores e os servidores desta casa. 

É um assunto muito importante, foi uma escolha do colegiado junto com Vossa Excelência para 

2030 e já está confirmada a presença do secretário Adnan, que vai estar conosco. Também 

essa presidência encaminhou que a escola de contas mandou um cronograma com a 

programação para o mês de junho. Então, a programação da escola de contas, que foi definida 

no conselho consultivo para o mês de junho, está entregue nas mãos de Vossas Excelências que 

puderem participar dos eventos que estão sendo trabalhados pela escola de contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aqui a nossa 

bancada, o nosso trio, observamos que essa programação do evento menciona o dia, mas não 

fala do horário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou pedir à escola de contas que reveja isso. O conselheiro 

André está entrando de licença a partir de amanhã, entrando de licença saúde, e o fórum, que 
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está sendo coordenado por ele, nós vamos manter a sua coordenação, apesar das dificuldades, 

mas grande parte do que está acontecendo, do que foi programado, do que foi projetado, a 

gente agradece a Vossa Excelência, conselheiro. Sabemos que você vai estar presente, porque 

a maioria de tudo que está aí houve um esforço enorme de Vossa Excelência e por sua equipe, 

junto com a escola de contas, veio trabalhando ao longo desse tempo, desde quando nós 

começamos essa gestão, e Vossa Excelência na vice-presidência começou a trabalhar neste 

fórum. É uma pena e nós torcemos para que Vossa Excelência possa voltar com saúde e 

sabemos que Vossa Excelência está indo para cuidar da sua saúde, mas que o seu coração e o 

seu trabalho vão estar junto conosco, porque Vossa Excelência, com todas as dificuldades, 

cumpriu todas as etapas, entrando em contato, foi no Ministério Público, foi na Assembleia 

Legislativa, conseguindo inclusive recursos diante da dificuldade que nós tínhamos, Vossa 

Excelência teve a coragem e o denodo de deixar esse fórum já organizado, procurando manter 

contato com os palestrantes, procurando se envolver em tudo. Temos certeza, conselheiro 

André, que este fórum vai dar continuidade ao seu trabalho e nós estaremos aqui dispostos, 

todos os conselheiros, Ministério Público, conselheiros substitutos, servidores desta corte de 

contas e o povo do Pará vai reconhecer o trabalho de Vossa Excelência que mesmo 

indiretamente vai estar presente, porque diretamente Vossa Excelência está e foi no primeiro 

momento proativo para que realmente o fórum TCE e jurisdicionado possa acontecer. Vossa 

Excelência está entrando de licença, mas está deixando tudo organizado, tudo pronto e eu 

tenho certeza que nós conselheiros vamos estar cuidando como se fossem as suas mãos que 

estivessem continuando esse trabalho. Então, eu tenho certeza que o fórum será um sucesso e 

nós devemos isso em primeiro lugar a Deus, e, depois, a Vossa Excelência, que se dedicou e 

deixou organizado para a gente continuar. Desejamos a Vossa Excelência tudo de bom, muita 

saúde, muita tranquilidade, que você se cuide e que volte melhor do que está indo, porque 

Vossa Excelência está bem, mas vai voltar bem melhor para continuar os seus trabalhos aqui. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, senhores conselheiros, eu acho que ainda vai haver alguém que fale, primeiro eu 

quero ratificar tudo que Vossa Excelência muito bem expressou do nosso sentimento em 

relação ao conselheiro André, que vai em busca de um tratamento mais moderno, ainda que 

ele, graças a Deus, esteja bem, e vai ficar plenamente recuperado se Deus quiser. Renovar os 
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cumprimentos pelo trabalho denodado com a equipe que ele organizou e como vice-presidente 

para fazer a realização do fórum, e pelos nossos desejos que tudo naturalmente ocorra como 

aquilo que todos nós pretendemos. Que Vossa Excelência tenha um breve retorno e na 

plenitude de sua saúde. É o nosso desejo permanente. Eu quero registrar esse material que foi 

muito bem elaborado pela escola a respeito do catálogo de ação, um cronograma como 

também o evento da sexta e isso aqui resulta do trabalho da conselheira Rosa, que passou na 

direção da escola e da equipe da escola e cumprimentar o conselheiro Luís Cunha por estar 

coordenando esse trabalho importante para a Casa. Eu vejo aqui tudo muito bem montado, 

muito bem elaborado e isso revela a dedicação e o trabalho de maneira que eu queria 

cumprimentar nesse sentido, e também queria abordar um tema que é importantíssimo para o 

nosso estado. Uma leitura que fiz dos jornais no final de semana, eu me deparei com a notícia 

de que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará contratará uma auditoria externa no 

sentido de fazer um levantamento das perdas da lei Kandir para o estado do Pará. Queria 

realçar aqui, por questão de justiça a essa casa, especialmente na presidência do conselheiro 

Cipriano Sabino, no ano de 2011, quando foi uma determinação dele, no sentido que este 

tribunal fizesse um levantamento naquela altura e isso prosseguiu na administração e sempre 

no acompanhamento do conselheiro Luís, como de Vossa Excelência, mas fundamentalmente 

pela proposta que trouxe o presidente Cipriano na ocasião para que o tribunal mobilizasse sua 

estrutura técnica para fazer o cotejamento daquilo que ao longo do tempo o estado do Pará 

eventualmente deixa de arrecadar, que eventualmente significa que é muita coisa. É claro que é 

um tema sujeito a divergências de interpretação, mas é extremamente importante. Quando eu 

vejo que a Assembleia Legislativa se preocupa em fazer a contratação de uma auditoria 

externa, eu queria não só relembrar neste plenário um dever de justiça e preocupação desta 

casa porque foi a proposta do presidente Cipriano Sabino na época, mas que teve a acolhida 

de todos nós e inclusive também com a anuência e participação do Ministério Público de 

Contas em fazer este registro, que, muito daquilo que foi levantado, que foi discutido e 

inclusive apresentado pelo próprio tribunal ao governador do estado e ao próprio presidente 

da Assembleia Legislativa. Fazer este registro histórico de que essa preocupação foi desta casa 

também na presidência do Cipriano, e que fizemos sempre tudo ao nosso alcance no sentido de 

colaborar, no sentido de que se a Assembleia Legislativa ao lado da contratação que faz de 
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uma empresa externa, que fazia esse serviço, eu penso que o tribunal poderia ser solicitado 

também e contribuir muito com os dados aqui levantados competentemente e que sejam do 

interesse do Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem, conselheiro Nelson, muito bem lembrado por Vossa 

Excelência, realmente, o conselheiro Cipriano fez o levantamento, houve uma luta muito 

grande, inclusive, no último fórum nós tivemos uma conversa com o ministro Gilmar Mendes, 

que encerrou o fórum TCE e jurisdicionados e saiu do fórum e teve uma conversa conosco. 

Depois foi ter uma conversa com o governador sobre essa questão e o conselheiro Cipriano 

mostrou os dados que a gente tinha, e, inclusive, à época da gestão dele como que ele já estava 

em processo, de mais de um ano, que ele tinha feito esse trabalho e, hoje, com certeza, 

conselheiro, o Pará deve estar com muito mais prejuízo que naquela época. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado, 

conselheira. Eu queria agradecer as palavras do conselheiro Nelson Chaves, que, muito 

gentilmente, colocou o assunto em pauta e agradecer a generosa palavra e o 

reconhecimento do colega e também agradecer a Vossa Excelência, conselheira Lourdes, 

porque Vossa Excelência sempre foi companheira, como o conselheiro Nelson e todos os 

conselheiros. Esse assunto, efetivamente, na época, nós reunimos administrativamente 

como sempre fazemos aqui entre nós e sempre conversamos e ficou definido entre os 

conselheiros que o tribunal faria esse levantamento como um órgão imparcial, 

independente, ou seja, não teria nenhuma tendência absolutamente, apenas, exclusivamente 

a questão da análise dos prejuízos causados pela lei Kandir. E a equipe técnica do 

tribunal, a pedido dos conselheiros, liderada pelo doutor Valino na época, por toda a 

equipe do tribunal, fez um levantamento, independente e imparcial, o estudo foi feito e, 

inclusive, percebi a preocupação dos próprios servidores técnicos do tribunal que esse 

prejuízo causava ao estado, e houve também, conselheiro André, conselheiro Odilon, 

conselheira Rosa, uma vontade maior até dos próprios técnicos de se empenharem no 

estudo. Eu percebia a paixão deles no sentido de que o nosso estado está perdendo e nós 

temos a oportunidade enquanto órgão dependente, e até de auditoria, vamos dizer assim, 

de apresentar uma colaboração com o estado. E os conselheiros, conselheiro Nelson 
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lembrou muito bem, apresentaram, através dos dados levantados pelo doutor Valino e toda 

a equipe técnica do tribunal, servidores do tribunal, a toda sociedade paraense o 

levantamento dos prejuízos da lei Kandir. Muito se cobra do estado e se pede, querem isso, 

querem obras, querem serviços e com razão, mas também temos que discutir a questão de 

melhorar a nossa receita, a nossa arrecadação, para poder andar com as coisas. E o 

tribunal não só questionou essa questão, mas como também apresentou, em várias 

situações como essa, a forma que o estado cobra e melhora a sua arrecadação e cobra o 

dinheiro que a sociedade brasileira neste caso deve ao estado do Pará. Eu agradeço muito 

ao conselheiro Nelson, naquela época, conselheira Lourdes Lima, com o apoio total de 

Vossa Excelência e depois que o conselheiro Luís Cunha, após a minha gestão, deu 

continuidade a esse levantamento, como Vossa Excelência vem dando, nós apresentamos 

em 2011/2012, um levantamento de aproximadamente 21 bilhões e meio de reais, que 

correspondem a um pouco menos hoje, aliás, hoje um pouco mais do que o orçamento do 

estado de um ano, então, assim, imagine o prejuízo que isso causa em habitação, em 

hospital, em remédio, em saúde, educação, estradas, pontes, enfim, toda a estrutura que 

poderia se dar e colocar à disposição da população. Foi um prejuízo muito grande, então o 

tribunal, conselheiro Nelson, muito obrigado mais uma vez, apresentou para a sociedade, 

chamou o tema para o debate, para a discussão, pediu a união de todos para que a gente 

pudesse lutar por isso e conseguir o que é de direito nosso. O governador recebeu isso do 

tribunal, elogiou, determinou a Secretaria da Fazenda que fizesse junto com o tribunal este 

acompanhamento, a Assembleia Legislativa também recebeu em vários pronunciamentos, 

de vários partidos, deputados, a indignação por conta desse prejuízo e parabenizou o 

tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Vossa Excelência mandou para o congresso também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mandamos para o 

Tribunal de Contas da União, para o Congresso Nacional e para todas as autoridades 

envolvidas. Naquela altura, houve uma repercussão, os jornais publicaram na primeira 

página bem grande: “tribunal aponta”, enfim. Hoje o conselheiro Luís Cunha me lembrou 

aqui e a equipe técnica liderada pelo doutor Valino, também a FAPESPA, apresentou um 
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estudo agora recente se aproximando de 44 bilhões de reais de prejuízo ao estado do Pará, 

liderados pelo nosso governador Simão Jatene, propôs no Supremo Tribunal Federal e 

questionou essa situação, entrou com uma ação direta de constitucionalidade propondo 

pela omissão da União. Pela omissão de não resolver essa questão e o Supremo definiu a 

favor do estado e deu um prazo de 12 meses para o poder executivo definir, aliás, o 

Congresso Nacional definir essa questão, e que se em 12 meses não cumprissem, o 

Tribunal de Contas da União faria então essa regulamentação para fazer os repasses para 

o tribunal. Eu quero lembrar que o governador luta por isso e eu, obviamente, fui alertado, 

levantando a questão pelo tribunal de contas, mas toda a sociedade será beneficiada e 

inclusive os poderes, os órgãos, o tribunal de justiça, a Assembleia Legislativa, o 

Ministério Público, o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público de Contas, 

enfim, todos e a sociedade, a educação, a saúde. Todos serão de alguma maneira, não 

recompensados, mas será feita a justiça em virtude dos recursos que o estado deixa de 

receber. O conselheiro Nelson lembrou bem, eu também vi a notícia, e o tribunal tem todas 

as condições como já fez, para chamar o assunto para o debate, disse assim solicitado, 

obviamente apresentar, independente, imparcial, até com o apoio, com certeza do 

Ministério Público, que sempre nos acompanhou, nos ajudou e, inclusive, neste caso que é 

uma questão importante, já houve uma decisão do supremo tribunal, ou seja, eu acredito 

que o tribunal de contas mais uma vez, eu não sei se os colegas entenderiam assim, mas 

poderá contribuir na recuperação da atualização desses dados, colocando à disposição da 

assembleia e de qualquer outro órgão. E já tem também a FAPESPA, que apresentou esses 

dados. Eu acredito que nós já estamos nos aproximando de três orçamentos do estado com 

relação as perdas que a lei Kandir trouxe para o Pará, pela desoneração do ICMS, que 

incide sobre as importações de bens primários, sendo elaborados, estabelecidos todos pela 

lei Kandir, eu quero apenas lembrar, conselheiro Nelson e conselheiro André, onde se fala 

da organização dos poderes na Constituição Federal, das atribuições do Congresso 

Nacional, da câmara dos deputados, aqui no artigo 70 da Constituição Federal, fala da 

fiscalização contábil e financeira, orçamentária e operacional e patrimonial da união e das 

entidades administrativas direta e indireta ponto da legalidade, legitimidade, 
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economicidade e aplicação de subvenções, renúncia de receita, será exercida pelo 

Congresso Nacional, art. 71, pelo controle externo. O controle externo a cargo do 

Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União e nós 

vamos usar a condição do estado do Pará, que diz a mesma coisa, senhores conselheiros, 

vai na organização dos poderes, no poder e atribuições da Assembleia Legislativa e nós 

vemos no art. 115, que fala muito parecido nó que se refere ao estado. Fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária. A competência é exercida pela Assembleia Legislativa 

através do controle externo e quando vai no 116, Vossas Excelências conhecem, mas todos 

que estão nos ouvindo, o controle externo exercido pela assembleia será exercido com o 

tribunal de contas. E vem essas questões de isenção, renúncia de receita e uma série de 

outras questões que o tribunal tem, o seu quadro efetivo de servidores competentíssimos 

que vão, com certeza, apaixonadamente apresentar para a sociedade esse estudo e, enfim, 

eu queria, como o conselheiro Nelson colocou muito bem, dizer que o tribunal assim foi 

solicitado e tem aqui na Constituição Estadual e Federal e principalmente na estadual, 

porque a Assembleia Legislativa pode requisitar esses serviços do tribunal, pode solicitar o 

parecer da auditoria, enfim, toda essa questão e ainda para a nossa alegria e nos 

momentos atuais em que vivemos em crise, sem custo nenhum. Eu acredito que seria um 

trabalho importante, o tribunal se sente honrado, como disse o conselheiro Nelson, todos 

nós conselheiros, conselheiros substitutos, e servidores, tenho certeza que podemos fazer, 

vamos nos sentir honrados e contribuir com esta situação do estado do Pará. É apenas essa 

a colocação e observação que faço, registrando também para finalizar, presidente, um 

abraço fortíssimo que já dei e desejando de coração todo o sucesso e êxito do meu irmão e 

conselheiro André, que volte de lá mais forte do que já está indo. Bem tranquilo, forte e 

feliz. Eu tenho fé e segurança, certeza total nessa minha palavra e no meu coração. 

Dizendo também, senhora presidente, que o evento de sexta-feira, eu estava conversando 

com o conselheiro Nelson, que é importante se discutir o Pará de hoje, de amanhã, e fazer 

o planejamento, não existe administração com êxito se não tiver um planejamento pensado, 

então eu acho muito importante ter essas reuniões, esses debates. Nós temos a 

oportunidade e a ideia do conselheiro Nelson, que sempre apresenta sugestões importantes 
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e positivas que nos ajudam a aprender, crescer e aprimorar. Eu acredito que essa é uma 

ideia importante, mais uma vez, em pleno funcionamento, nós já tivemos grandes debates 

aqui com a presença do governador e de diversas outras autoridades, generais, os 

comandantes das forças militares da Amazônia, da marinha, do exército e da aeronáutica, 

do chefe do estado maior, do governador, do secretário de estado. Agora, esse projeto é 

importante, uma vez que a gente pensa um pouco, senão, pensamos juntos, mas temos a 

oportunidade de tomar conhecimento de como está a previsão, planejamento e orçamento 

do estado para hoje e para o nosso futuro. Então, mais uma vez cumprimentar o 

conselheiro Nelson por mais essa brilhante ideia, e eu acho importantíssimo esse debate, 

que, aliás, devíamos ter mais conversas nesse sentido. Eu cumprimento o governador e 

amanhã será discutido e votado o parecer técnico sobre o balanço geral do estado. É uma 

forma de dizer das contas do governo e eu vejo que desde o primeiro governo até hoje, o 

governador sempre tem essa preocupação de planejamento, em fazer o dever de casa, de 

fazer as economias necessárias para manter o estado em ponto de equilíbrio e em que pese 

todas as dificuldades que o Brasil enfrenta, mas o estado do Pará, graças a Deus, para 

orgulho nosso, é um estado que se coloca em uma posição importante para a nação 

brasileira, no sentido do equilíbrio das suas contas. Então, eu cumprimento o conselheiro 

Nelson e, obviamente, a escola de contas, o conselheiro Luís Cunha pelo evento de sexta-

feira que, com certeza, deverá ser um sucesso e importante estratégia. Eu não sei, senhora 

presidente, se esses eventos são gravados, são filmados, se tem toda a estrutura para 

colocar à disposição não só dos conselheiros, dos servidores, mas muitas vezes, eu lembro 

da apresentação do secretário da educação, o Helenilson Pontes, que trouxe informações 

estratégicas da área da educação. Importante o caso, e era esse governador e aí, enfim, é 

importante ter informações e dados que eu considero até para a gente realizar às vezes, em 

determinadas situações, nós temos a fala do dirigente direto daquele órgão que pode nos 

ajudar. Então, senhora presidente, era essa a observação e eu reitero a minha humilde e 

modesta contribuição no sentido de o tribunal se colocar à disposição da Assembleia 

Legislativa para tentar contribuir com essa informação. A minha ideia é fazer um trabalho 

com muita honra para todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 
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da Cunha Teixeira: Presidente, muito rapidamente, quero fazer uma referência à fala do 

conselheiro Nelson, eu tinha me ausentado, mas procurei saber o que ele falou. Eu quero 

dizer que a escola de contas, creio que vem fazendo um excelente trabalho, à frente a 

diretora Carla Bengson, e apresentamos hoje através da presidência um catálogo de ações 

educacionais do mês de junho, e obrigado conselheiro por estar acompanhando quem está 

fazendo, oferecendo sugestões e o que vamos fazer na sexta é mais um capítulo, mais um 

evento da Sexta da Integração, eu não sei se o 16º ou 17º. O conselheiro Nelson até me 

falou e eu me lembro bem, mas é a consolidação de uma ideia e a gente vê realizada mais 

uma vez, e trazendo desta vez um assunto novo. A gente olhar para o futuro, interpretar o 

futuro e saber o que o poder público está fazendo, traçando caminhos para o futuro do 

Pará. Em relação a lei Kandir, muito bem aqui citado o assunto pelo conselheiro Cipriano 

e também pelo conselheiro Nelson Chaves, e eu acho que a gente tem que se colocar à 

disposição da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, na pessoa do Deputado 

Federal Arnaldo Jordy, hoje, é o responsável no Congresso Nacional e presidente da 

comissão que está estudando essa regulamentação da lei Kandir depois da determinação 

do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho certeza que como é um paraense e uma pessoa 

que ele é responsável, que é dedicado, tudo caminha para que a gente tenha sucesso. Ele é 

líder de um partido, hoje, na Câmara Federal, ele precisa do nosso apoio, as informações 

precisas para que ele possa, eu posso dizer assim, fazer um grande debate. E como tem 

outros estados interessados, creio eu que seremos atendidos. E o estado com isso, ter esse 

resgate de uma perda, hoje é em torno de 44 bilhões que já tivemos e já bem colocado pelo 

conselheiro Nelson e pelo conselheiro Cipriano, e, por fim, me dirigir ao amigo e 

conselheiro André Dias, Vossa Excelência viaje tranquila, Deus está olhando pelo senhor, 

por sua família, nós vamos acompanhar com a torcida e com as orações aqui. E conte com 

a nossa solidariedade nesse momento. O trabalho que era de responsabilidade de Vossa 

Excelência em relação ao fórum, há uma outra missão que Vossa Excelência tem aqui na 

instituição, eu quero me colocar à disposição. Aquilo que couber a mim, senhora 

presidente, que esteja no momento na responsabilidade do conselheiro André, eu quero me 

colocar à disposição para ajudar a resolver. Que aqui o mais importante de qualquer 
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coisa, é Vossa Excelência estar bem e cuidando da saúde. Neste momento isso é prioridade. 

Então conte com o nosso apoio, a nossa torcida, as nossas orações e tudo vai dar certo 

com as bênçãos de Deus. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Amém. Nós temos dois assuntos, vai ser 

muito rápido. O primeiro assunto é que tem uma pessoa que, segundo informações da 

Secretaria, é o servidor que tem mais tempo e que acompanha este plenário, que é o Carlos 

Miraci e que hoje está no berço, completando idade, fica ali escondido, ninguém vê, mas 

ele vê a todos. Então nós queremos desejar votos de felicidade, porque a gente não o vê, ele 

vê a todos nós e cuida da parte operacional, inclusive dos jurisdicionados. Então, seu 

Carlos Miraci que o senhor tenha muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, para 

continuar cuidando discretamente e serenamente de todos nós. E de acordo com a 

informação da nossa Secretaria, ele é o mais antigo aqui neste plenário, então merece os 

nossos aplausos e merece os nossos votos de feliz aniversário. Parabéns para você, pela 

idade hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: É só para ratificar também nos anos que eu estou aqui e eu quero dizer que o 

Miraci é um servidor exemplar dessa casa, que está sempre disponível com alguma 

informação, para tirar dúvidas, nos acompanha e agora nos dá voz no plenário. Eu queria 

também abraçá-lo, pois o considero um amigo pessoal, muita saúde, muitas felicidades, 

muito sucesso para você. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vamos pedir à Secretaria porque eu quero propor que 

coloque votos de felicidades na ficha dele, hoje, parabéns para ele, porque são anos e anos 

de vida cuidando de nós aqui. E eu gostaria também de solicitar ao plenário, ontem nós 

tivemos a oportunidade de pedir, participar e assistir a mudança de cargo do nosso 

comandante geral da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu, sinceramente, já fui 

parlamentar e já participei de vários eventos da Polícia Militar, e pude presenciar que 

ontem foi assim um evento com muita participação, com muitas emoções, o doutor Felipe 

teve a oportunidade de participar, conselheiro Cipriano, Vossa Excelência, eu gostaria de 

propor a este plenário que desejasse votos de agradecimento ao comandante que sai, que é 

o comandante Campos, que fez um brilhante trabalho à frente da Polícia Militar do Estado 
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do Pará, e ao comandante que entra, desejando votos de sucesso e o governador estava 

presente, várias autoridades presentes. Muitos policiais, muitas pessoas, a família, muitas 

emoções, então foi muito lindo a mudança, transformação do cargo, do comandante geral 

da Polícia Militar do Estado. Então eu coloco ao plenário os votos de parabéns ao que saiu 

e votos de felicidade e de sucesso ao que entra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, para concordar até porque 

eu acho muito importante se realçar o trabalho dos que saem, e o coronel Roberto Campos 

fez um trabalho exemplar na Polícia Militar, é de se realçar a dificuldade da Polícia 

Militar, eu tenho falado aqui, tenho algumas ideias sobre a Polícia Militar, mas é uma 

força extraordinária, uma tarefa honorabilíssima, que é tarefa de dar segurança à 

sociedade e muitas vezes a gente não sabe as agruras, as dificuldades, os riscos que o 

Polícia Militar enfrenta no seu denodado serviço em prol da causa pública. Vi no jornal de 

fim de semana, que, por exemplo, para se ter uma ideia pálida do que acontece na 

segurança pública no Brasil todo, esse fato é muito grave, uma sociedade em crise, é muito 

difícil a nossa situação do ponto de vista social. O conselheiro Luís Cunha fez um relatório 

que eu já vi a respeito das contas do governador, não vê a dificuldade do estado e o 

investimento do nosso agro recurso e quem sabe uma parte deles da lei Kandir. Vi uma 

notícia no jornal que o município de Santa Cruz do Arari, importantíssimo na região do 

Arquipélago do Marajó, onde a violência se dissemina, o tráfico de drogas, o efetivo, 

conselheiro André, da Polícia Militar, em Santa Cruz do Arari se resume há quatro 

homens. Agora, imagine isso que se espalha na segurança do estado e do nosso país, de 

maneira que eu quero realçar o trabalho fecundo do coronel Campos à frente da Polícia 

Militar e desejar sucesso ao seu substituto em uma das situações. Penso eu ao longo dos 

anos que venho tendo a oportunidade de observar a nossa vida pública através dos mais 

difíceis, ao que se refere ao quadro social que o país enfrenta, isso tudo se reflete na 

necessidade de mais efetivo da necessidade de mais tecnologia, de mais emparelhamento 

para que a sociedade enfim possa ter um pouco de tranquilidade que já nos abandonou há 

décadas, o Brasil hoje, nós estamos aqui patrioticamente e lutamos para ficar aqui, mas a 

cada vez que se põe o pé nas ruas é uma situação de risco pela insegurança e pela situação 
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que se estabelece no país inteiro. De maneira que mesmo nesse momento difícil eu queria 

renovar e ratificar a minha admiração pelo comandante que sai pelo trabalho profícuo que 

ele executou e pelo sacrifício que fez de poder dotar a nossa sociedade de maior segurança 

e poder almejar que o seu sucessor possa igualmente fazer um trabalho denodado e 

brilhante em favor da sociedade paraense. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 190, 191 e 

192/2017-SEGER, desta data. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

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

horas e quarenta e nove minutos (11h49min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 23 de maio de 2017. 
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