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ATA Nº 5.481 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de junho do ano dois mil e 

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

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

e Julival Silva Rocha (Substituto), além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

por motivo licença para tratamento da saúde, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves e da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força 

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

do dia treze (13) de junho de 2017, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do 

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

deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, 

não havendo expediente a ser lido, sua Excelência a Presidente determinou a inversão da pauta, 
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antecipando o julgamento pautado no nº 4, haja vista a presença do responsável para realizar 

sustentação oral e, em ato contínuo, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2013/50756-6, que cuida da prestação de Contas 

dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, exercício financeiro de 2012, 

responsável Thiago Valente Novaes, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, sem observar devolução de valores, com sujeição a aplicação de 

sanções regimentais e ainda com recomendações. Presente em plenário, o senhor Thiago 

Valente Novaes, apresentou argumento em sua defesa: Eu gostaria de em nome da conselheira, 

presidente Lourdes Lima, cumprimentar a todos os conselheiros no plenário, agradecer a 

oportunidade e mais que isso, agradecer também a disposição e disponibilidade dos senhores 

em todos os momentos em que nós solicitamos algum tipo de apoio, algum tipo de 

esclarecimento em relação a dúvidas que ocorrem durante o exercício da nossa gestão. Em 

relação a pauta, senhores conselheiros, como o conselheiro Luís acabou de ler o relato 

resumidamente do processo, e sendo bem pontual e bem objetivo, em relação ao ponto um, que 

ainda ficou como pendente após a análise e apresentação da nossa defesa, que é em relação a 

empresa que fornece peças de serviços para o Ideflor, na época, no ano de 2012, realmente 

houve uma deficiência de informação nas notas fiscais e isso conseguimos perceber e no 

momento em que o tribunal de contas constatou isso e fez as suas devidas recomendações e a 

gente decidiu adotar não só para esse processo mas como para os demais, a gente começou a 

exigir mais detalhamento nas notas fiscais no momento da apresentação. Ocorre que mesmo 

tendo carência de informação, as notas fiscais, elas foram sim apresentadas, e no momento da 

auditoria, nós apresentamos como peça de defesa a planilha de acompanhamento do fiscal do 

contrato que continha todas as informações que não estavam nas notas fiscais, então assim, 

não quero com isso dizer que essas informações não deveriam estar nas notas fiscais, porém, 

acho que seria um pouco exagerado dizer que opinar pela irregularidade do processo, porque 

haviam sim notas fiscais em um processo e aí o detalhamento das informações que não estavam 

nas notas estavam presentes em uma planilha que foi apresentada no momento ainda do 
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processo de defesa administrativo, fora o fato de que um outro aspecto que também foi 

apresentado na defesa é que uma das condições fundamentais para o julgamento irregular das 

contas é o desatendimento e a recomendação ou então reincidência, o que não foi o caso, na 

verdade, o Ideflor aquela época, ainda era considerada uma instituição nova, entendeu, e como 

eu falei no início da minha abertura aqui, a gente sempre vem solicitando, sempre que tem 

dúvidas, sempre solicita algum tipo de esclarecimento para o tribunal de contas, para evitar 

que esse tipo de situação ocorra. Nesse caso, as medidas foram adotadas e foi apresentado o 

que no momento da análise, pela parte técnica do tribunal de contas não foi acatado, eu estou 

com os senhores para pedir reconsideração em relação a essa pauta e eu não tenho mais 

nenhum documento para apresentar, porque nós não teríamos como solicitar novamente notas 

fiscais com esse detalhamento, então assim, a gente apresentou as notas fiscais e mais a tabela, 

o relatório de acompanhamento e de controle do fiscal que continham todas essas informações. 

Informações essas como o número de ordem de serviço, data de serviço, o tipo de manutenção 

realizada na oficina, placa do veículo, o valor da emissão e descriminação da peça, que foi um 

item colocado no relatório do auditor, nome, código, endereço do estabelecimento que prestou 

serviço, que seriam as oficinas credenciadas, tipo de estabelecimento, a cidade, a data de 

entrada do veículo na oficina, a data da conclusão dos serviços, a data da retirada do veículo 

da oficina, o valor unitário da peça, o valor unitário da mão de obra e o valor total. 

Informações essa que o auditor julgaria que deveria dentro da nota fiscal e realmente, por uma 

falha não estava, a nota fiscal estava e não tinha esse nível de detalhamento, e isso estava no 

controle do fiscal. Bom, em relação ao segundo item de pauta, que foi ainda considerado como 

irregular, que era a questão das diárias de servidores que não prestaram conta, bom, eu lá na 

frente quando preenchi o cadastro para fazer essa defesa, eu também pedi a juntada de 

documentos, porque nesse intervalo de tempo de que houve a auditoria até hoje, nós 

procuramos fazer tudo o que foi recomendado. Primeiramente, a gente consegue, é um órgão 

vinculado as normas estabelecidas também pela AGE, que é a Auditoria Geral do Estado, na 

sua regulamentação, como está posto aqui na defesa, o procedimento a ser adotado é a 

inscrição na conta de diversos responsáveis o que já traz uma série de restrições para os 

servidores que estão inscritos nela. Realmente, talvez por inexperiência, nós não entendemos 

naquele momento que era a hora de abrir uma tomada de contas especial, no entanto, o 
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simples fato de ter sido inscrito em diversos responsáveis já restringiu o servidor de acessar 

qualquer outro tipo de recurso, de diária, de fazer nova viagem que na tentativa de pressioná-

lo a apresentar os relatórios. Uma coisa também importante a ser considerado e que a gente 

apresentou na defesa inicial foi o fato de que existiam provas concretas de que a viagem sim 

ocorreu, né. Inclusive ela não só ocorreu conselheiro, como na época ela foi de fundamental 

importância, ela teve repercussões positivas no interior, foi uma viagem feita a Juriti com 

caráter fiscalizatório, e no momento em que o Ideflor ainda estava na tentativa de consolidar 

as concessões florestais e que havia ainda uma série de elementos, uma série de ações na 

região que tentavam advogar contra um processo de concessão florestal, que seriam 

especulações fundiárias, extrações ilegais de madeira na área, então as diárias a que se refere 

parte delas são militares que fizeram parte da vistoria, da lida, da ação fiscalizatória, então 

assim, nós juntamos e inclusive reportagens de jornais à época, depoimentos dos servidores 

que foram aqui arrolados no processo e de que estiveram sim no local e que realmente por uma 

irresponsabilidade no momentos deles eles deixaram de apresentar esses relatórios, bom, de lá 

para cá, eu pedi juntada, porque todos apresentaram os seus relatórios e os que não tinham 

comprovantes dos bilhetes de viagem e de avião, eles também apresentaram, pediram nas 

companhias áreas, então assim, eu não sei qual é o procedimento, mas eu estou aqui com os 

processos dos servidores justamente comprovando o que estava ausente nos processos dele, 

alguns a gente chegou a abrir a tomada de contas especial, a tomada de conta no momento da 

notificação chegaram e apresentaram os seus relatórios, e, enfim, os comprovantes passaram e 

alguns viajaram de carro, então não tem comprovante de passagem, está lá a solicitação do 

veículo. Bom, então em relação ao segundo ponto de pauta, é esse, bom, eu gostaria que os 

senhores considerassem isso como senado, tendo em vista que houve sim a viagem, então, a 

questão da formalidade dos relatórios e eu apresento aqui para os senhores agora nesse 

momento e em relação ao ponto um, eu informo aos senhores que as providências dentro da 

instituição já foram tomadas, mas que realmente eu não teria como trazer umas notas fiscais de 

um tempo anterior com essa informação detalhada. Mas, sim apresentei o controle que 

realmente se vocês analisaram com cuidado o processo, vocês viram que aquele controle não 

tinha como ter sido inventado após, que era muito robusto, eram planilhas que enfim, de fato, o 

controle dos serviços prestados pela empresa em relação as peças e as manutenções nos 
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veículos. Bom, eu dou como encerrada a minha defesa e desde já eu agradeço a atenção dos 

senhores e eu fico à disposição para dirimir dúvidas. O momento foi de discussão. Pausa. 

Como não houve, Sua Excelência proferiu voto para acolher a documentação apresentada e 

solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o plenário este se posicionou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Logo após foi anunciado o Processo nº 2007/52070-8, que 

cuida da prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Mata Geral, responsável 

Wilson Rodrigues de Souza, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento da disposições legais e regimentais foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos 

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

das multas regimentais ao seu responsável extensiva aos senhores Valdir Ganzer e Eduardo 

Carneiro da Silva, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Mata Geral e Pedro Abílio Torres do Carmo, ficando este sem prejuízo da 

multa regimental. A presidência tornou público que os devidamente notificados não estiveram 

presentes e nem se fizeram 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, sem devolução de valores, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor 

de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pela irregularidade sem débito. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2012/51656-1, que trata da prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação Água Viva, responsável Avanir 

Tenório Ramos, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator 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 glosado, além da aplicação das multas 

cabíveis ao responsável. A presidência informou que o responsável supracitado, embora 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1110

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

Odilon Inácio Teixeira: Bom dia presidente, bom dia, Conselheiro Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, Rosa Egídia, Julival Rocha, Conselheiros Substitutos Daniel Mello e Edivaldo Souza, 

nobre procurador de Contas Stanley, senhoras e senhores. O relatório de Sua Excelência, 

conselheiro Luís Cunha ele menciona a abertura de uma tomada de contas especial no Ideflor, 

e aqui nós estamos apreciando uma prestação de contas. Eu quero entender, conselheiro, a 

entidade prestou contas direto ao Tribunal, abriu-se uma tomada de contas lá, em que 

momento esses processos se inter-relacionam, se a tomada de contas no Ideflor já foi 

concluída. São dúvidas que eu tenho, presidente, com base no relatório descrito pelo relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A tomada de contas aconteceu 

internamente. O Ideflor prestou contas ao TCE do convênio. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então é verdade que foi apresentado de forma 

equivocada, é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Não, não, não.  Não há dúvida. A tomada de contas é interna. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Uma vez instaurada a tomada de 

contas especial, a autuação deve ser como tomada de contas e não como prestação de contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Peço a secretaria 

que esclareça. Manifestação do Senhor Secretário-Geral José Tuffi Salim Júnior: 

Encaminhamento da prestação de contas foi efetivada pelo convenente, o Instituto Água Viva, 

ainda na vigência do regimento, do Ato n.° 24. A obrigatoriedade da prestação de contas do 

convenente ao Tribunal de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: É isso o que eu quero entender. Havia essa obrigatoriedade do convenente ao 

Tribunal pelo regimento anterior. Mas Vossa Excelência disse que o Ideflor internamente 

instalou uma tomada de contas. Qual foi o resultado dessa tomada de contas? Porque isso, em 

algum momento, vai influenciar o julgamento da prestação aqui. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas eu falei no relatório. O 

Ideflor constatou pela tomada de contas que não houve a aplicação correta. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E ele encaminhou a prestação de 

contas para cá. Foi juntada aos autos, é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Sim, sim. A constatação foi do Ideflor. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E no relatório Vossa Excelência 

não menciona a juntada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: É, mas está claro isso aqui. Não há dúvida. O próprio Ideflor aponta que foi aplicado 

parcialmente 23,34% do convênio por conta da tomada de contas especial. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então Vossa Excelência 

considerou a tomada de contas juntada ao processo de prestação? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Sim, sim, sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Estou satisfeito, presidente. 

Encerrada a fase de discussão, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas 

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

de R$45.674,20 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pela intempestividade e 

R$1.000,00 (um mil reais), pela prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que 

resulte dano ao erário. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2011/51135-8, que trata da 

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

procedência Associação Beneficente, Cultural e Comunitária Viva Mosqueiro, responsável 

Paulo Roberto Louchard Monteiro, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, extensiva ao senhor 

Domingos Juvenil Nunes de Sousa, ficando solidariamente responsável em débito a Associação 

Beneficente, Cultural e Comunitária Viva Mosqueiro, além da recomendação à Alepa. A 

presidência anunciou que embora regularmente notificados, os supracitados não estiveram 

presentes e nem se fizeram 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 seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 
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R$3.000,00 (três mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pela grave 

infração a norma legal. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/51154-6, que cuida da tomada 

de Contas instaurada na Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social do 

Conjunto Tauari, responsável Isaías Pinheiro dos Santos, Procuradora Iracema Teixeira Braga, 

Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu 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 entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, declarando solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Isaias Pinheiro 

dos Santos e a Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social do Conjunto Tauari, 

para ressarcir ao erário estadual na importância de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), aplicar 

ao responsável as multas nos valores de R$2.300,00 (dois mil e trezentos 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, o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o plenário, 

este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2013/52402-2, que cuida da tomada de Contas instaurada na Associação de 

Assistência À Família Carente do Município de Cametá, responsável Maria Domingas Lobato 

de Freitas, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

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

regimentais à responsável. A presidência tornou público que a responsável supra, embora 

regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 
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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 pelo débito os senhores Maria Domingas Lobato de Freitas e a Associação de 

Assistência à Família Carente do Município de Cametá, para ressarcir ao erário estadual na 

importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicar ao responsável as multas nos valores de 

R$500,00 (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 em julgado da decisão, o 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas 

legais cabíveis. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade 

em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do 

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/52423-7, que cuida da tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Açougueiros de Mãe do Rio, responsável Lucídio Rezende da 

Silva Júnior, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

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

aplicação das multas regimentais ao seu responsável, ficando solidariamente responsável pelo 

débito Associação dos Açougueiros de Mãe do Rio. A presidência anunciou que, embora 

regularmente notificados, tanto o responsável quanto a associação supra não estiveram 

presentes e nem se fizeram 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 seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez por 

cento) pelo débito apontado devidamente atualizado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo 

descumprimento de prazo na remessa da prestação de contas. Após a manifestação e voto, o 

assunto abriu a rápidas manifestações. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Prefiro que a multa seja calculada com base no valor 

principal, até porque vai ficar sem um valor fixo, de condenação, porque senão nós vamos 

depender do cálculo para ter a valoração da multa. Eu acredito que neste momento a gente 

deva estabelecer a multa e a única maneira que ela fique fixa é que ela seja no percentual 
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proporcional ao percentual do repasse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É muito importante para mim, sinceramente, eu entendo já 

estar fixado o valor de 10%, está fixado. Mas, se Vossa Excelência entender que temos que ter 

um valor exato, poderíamos considerar a seguinte maneira, conselheira, hoje, o dia do 

julgamento é feita atualização e é feito o cálculo da multa. Se ele for devolver quando ele for 

devolver o valor e tiver diferença, a multa vai ser pelo cálculo do dia do julgamento. E aí fica 

fechado o valor, se for julgado hoje, fecha-se a atualização hoje e a Secretaria faz muito bem 

isso, tem um sistema automático já faz, chegou em um valor, vamos considerar a exemplo de 

100 reais, e aí corresponde à 10%, 100 reais atualizado, 10 reais, pronto, se a partir daí a 

correção avançar e demorar a pagar, mas, se V. Exa. quiser por alguma razão, além do 

convencimento que é o mais importante de V. Exa. ou de outra razão legal, nós temos que fixar 

o valor, e aí poderia fixar pelo dia do julgamento, é uma sugestão dialogando com V. Exa., 

com todo respeito sincero, a opinião de V. Exa. como disse anteriormente, que eu preciso dessa 

colaboração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, é justamente contribuindo com o conselheiro Cipriano nessa dialética, é justamente 

o procedimento que a Secretaria fará, ela vai calcular no dia da sessão a atualização do valor 

do débito atualizado, e vai já constar no acórdão o valor da multa. Então não há necessidade 

aqui de já estipularmos um valor, talvez a conselheira Rosa esteja pensando que lá na 

execução, vai se atualizar o valor do débito para depois jogar 10%, não, já vai constar no 

acórdão o valor fixo de 10% do correspondente ao dano atualizado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Nesse caso, não 

fica indefinido, fica líquido. Ok, de acordo, eu acompanho. Concluída a votação, a presidência 

oficializou que resolveu o plenário acolher unanimemente a posição do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2012/51008-8, que cuida do Recurso de Revisão interposto por 

Denimar Rodrigues, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, anunciando-se o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes quanto a posição de voto neste processo. Cumprindo dispositivo 

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

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

parcial do recurso de revisão, para reformar a decisão recorrida objeto do Acórdão nº 48.476 de 
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16.12.2010, do processo nº 2009/51845-6, apenas na devolução para R$7.892,87 (sete mil, 

oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), permanecendo a irregularidade e 

confirmando a decisão recorrida em todos os seus demais termos, inclusive multa. A 

presidência informou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de Conhecer do 

Recurso, pois tempestivo e conceder-lhe provimento, tornando regulares com ressalva de 

responsabilidade do senhor Denimar Rodrigues. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/50454-

0, que cuida do Recurso de Reconsideração interposto por Manoel Soares da Costa, Procurador 

Felipe Rosa Cruz, Relator 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 no mérito, pela 

improcedência do presente recurso de reconsideração, mantendo-se o Acórdão nº 50.033 em 

todos os seus termos. A presidência informou que o recorrente, 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 no sentido de Conhecer do Recurso de Reconsideração e, no mérito, conceder-lhe 

provimento parcial, considerar as contas irregulares, sem devolução de valores, excluir a multa 

pelo dano ao erário e manter o Acórdão ora recorrido em todos os seus demais termos. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Sem detença, 

foi anunciado o Processo nº 2013/50876-2, que cuida do Recurso de Reconsideração interposto 

por Antônio Nazaré Elias Corrêa, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira que, ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, sua 

excelência obteve o imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/53417-

2, que trata dos Embargos de Declaração opostos por Valdir Ganzer, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, 

foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 
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escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso de 

reconsideração, e, no mérito, pelo não provimento. A presidência informou que o responsável 

pelos embargos, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar á 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer como Recurso de 

Reconsideração, pois tempestivo e conceder-lhe provimento parcial, manter a irregularidade das 

contas, retirar a condenação da devolução, a multa pelo dano ao erário e a multa pelo ato de 

gestão antieconômico e manter a multa pela infração à norma legal e a multa pela 

intempestividade. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade 

em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do 

relator. Chamado à ordem da pauta, foi anunciado o Processo nº 2015/50051-3, que agasalha o 

Recurso de Reconsideração interposto por Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, Relator 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 desprovimento do 

recurso, e, ainda, pela responsabilização solidaria pelo débito apontado da Empresa TNT 

Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda, que deverá ser citada para apresentar defesa. A 

presidência tornou público que tanto o recorrente quanto os demais notificados não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase discussão. 

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

Conhecer do Recurso de Reconsideração, pois tempestivo e conceder-lhe provimento parcial, 

manter a irregularidade das contas, retirar a condenação da devolução e manter as multas 

aplicadas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. 

Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2007/52218-0, que cuida da tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, responsável Anuar Alves da Silva, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

pela irregularidade das contas com devolução do valor conveniado e multas regimentais ao 
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responsável e ao senhor Joseilton do Nascimento Oliveira, promovendo-se, ainda, as 

observações e recomendações elencadas pelo Parquet tanto aos citados quanto à prefeitura. A 

presidência anunciou que o recorrente, embora regularmente notificado não se fez presente e 

nem se 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 o responsável em débito com o erário estadual na importância de 

R$40.000,00 (quarenta mil reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez por cento) sobre o 

débito devidamente atualizado e R$1.000,00 (mil reais) pela grave infração à norma legal; 

aplicar ao senhor Joseilton do Nascimento Oliveira a multa de R$1.000,00 (mil reais) pelo não 

encaminhamento da prestação de contas, devendo, ainda, serem encaminhadas determinações 

ao responsável e ao Município de Canaã dos Carajás. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51425-

6, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Sulivan Santa Brígida, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, Relator 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 desconhecimento do pedido de 

rescisão., a presidência informou que o peticionante, embora regularmente notificado, não 

esteve presente 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 

Conhecer do Recurso, pois tempestivo e conceder-lhe provimento parcial, manter a 

irregularidade, retirar a condenação de devolução e manter as multas pela tomada de contas e 

pela infração à norma legal. Consultado o plenário, acompanharam o relator os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, enquanto que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha solicitou vista dos autos. Em seguida, foi anunciado o Processo 

nº 2016/50029-0, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Edilson Dias Botelho, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator 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 por Conhecer do 
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Recurso, mas, no mérito pela improcedência e manter em todos os seus termos a decisão 

consubstanciada nos Acórdãos nºs 52.819 e 48.991. A presidência informou que o requerente, 

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 no sentido de Conhecer do Recurso, pois tempestivo e conceder-

lhe provimento parcial, manter a irregularidade, retirar a condenação de devolução e manter a 

multa pela tomada de contas. Consultado o plenário, este apresentou a seguinte manifestação de 

voto. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo com o 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo com o parecer 

do Ministério Público de Contas. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo com o relator. Concluída a 

votação, a presidência anunciou por maioria de votos, quatro a dois, resolveu o plenário a catar 

a posição do relator. Foi anunciado, então, o Processo nº 2016/50847-4, que cuida do Recurso 

de Reconsideração interposto por Antônio Nazaré Elias Corrêa, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que solicitou a retirada 

deste processo da pauta de julgamentos, o que obteve o imediato deferimento. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2016/51683-6, que cuia do Recurso de Revisão interposto pelo Espólio 

de Antônio Lorenzoni, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu provimento em 

parte, para manter a irregularidade das contas, com devolução do valor de R$79.385,93 (setenta 

e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos). A presidência anunciou 

que o espólio epigrafado, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria entrou no âmbito da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de Conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe parcial 

provimento para reformar o Acórdão nº 49.921 desta Corte de Contas no sentido de julgar as 

contas irregulares sem devolução e manter os demais termos do Acórdão recorrido. Consultado 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1119

o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2017/50368-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Valciney Ferreira Gomes, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi por Conhecer do Recurso, para negar-lhe provimento ao mesmo, 

confirmar desta forma a íntegra da decisão prolatada no Acórdão nº 56.198 de 03.11.2016. A 

presidência informou que o recorrente, 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 no sentido de Conhecer do 

Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, manter integralmente a decisão recorrida. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Neste 

momento se registrou a saída de plenário do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Na continuidade da sessão, foi anunciado o Processo nº 2015/51109-8, que cuida do Pedido de 

Rescisão formulado por Carlos Renato Lisboa Francês, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

Relator 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 por desconhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. A presidência informou que o 

peticionante, embora regularmente notificado, não se fez presente e nem se fez representar à 

sessão. A matéria entrou no âmbito das discussões. Em não havendo, Sua Excelência proferiu 

voto no sentido de Conhecer do Recurso, pois tempestivo e conceder-lhe provimento, anulando 

o Acórdão recorrido. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Neste momento se registrou o retorno ao plenário do Conselheiro Cipriano 

Sabino de oliveira Junior. Em seguida, antes de ser anunciado o próximo processo da pauta, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha solicitou a juntada dos 

próximos processos sob esta relatoria. Então, foram anunciados os Processos nºs 2015/51652-4 
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e 2015/51654-6, que tratam de Representações formuladas pelas empresas Link Card 

Administração de Benefícios Ltda e Trivale Administração Ltda, Procuradores Stephenson 

Oliveira Victer e Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

pela Improcedência das presentes Representações, devendo ser reconhecida e ratificada a 

constitucionalidade do dispositivo em tela.  Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer das 

representações e julgá-las improcedentes, determinando a juntada dos autos a Prestação de 

Contas da Polícia Militar do Estado do Pará, exercício 2015 e determinar a remessa de cópias 

da presente decisão ao Governador do Estado do Pará para a ciência e a adoção das 

providências que entender cabíveis. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a 

favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/50310-8, 

que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bragança, responsável João Nelson Pereira 

Magalhães, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Substituto Daniel 

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

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

pela Extinção do processo sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou no âmbito das 

discussões. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

promover a Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 104 da Lei 

Orgânica desta Corte (LC nº 81/2012) e do art. 290 do Regimento Interno do TCE/PA (Ato nº 

63/2012), c/c art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). 

Consultado o plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo com o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, estou aqui contemplando as duas 

fotografias da cidade de Bragança, a igreja de São Benedito, construída pelos escravos na 

cidade que tem 403 anos, essa igreja tem mais de 300 anos, e o Rio Caeté, que banha a cidade 

de Bragança, é sempre bom. É a cidade que eu morei 11 anos da minha vida, doutor Julival. 
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Conselheiro Cipriano, pergunta se tem peixe, é um dos municípios que tem a maior produção 

de pescado, aquela farinha, conselheira Lourdes Lima, competitiva com as diretrizes de 

Augusto Correia. Caranguejo, lagosta, mexilhão, terra boa. Mas, o relator está corretíssimo, 

eu estou de acordo com o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Antes de V. Exa. ouvir o voto do conselheiro Odilon e 

demais colegas, eu queria perguntar aqui para o conselheiro Luís Cunha, eu já sei a resposta, 

mas é para provocar nesse sentido. Tem uma estrada de Bragança que vai para Ajuruteua, 

uma estrada estreita, uma localidade chamada de Ajuruteua, uma colônia. Essa estrada tinha 

algumas placas, doutor Julival, de sinalização avisando “cuidado com o caranguejo”, porque 

atravessavam as ruas os caranguejos, as estradas ficam na ladeada por um mangue, do lado 

do outro, e tinham muitos caranguejos que atravessavam. E eu queria perguntar para o 

conselheiro Luís Cunha se antes do voto, se realmente acontecia isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Vou responder à pergunta do 

conselheiro Cipriano. A placa ainda existe, e os caranguejos ainda atravessam a estrada de 

asfalto, realmente a estrada cortou o manguezal, alguns lá chamam de mangal, um dos nossos 

termos utilizados é o mangal, que é do mangue. E o ambiente do caranguejo do turu, do siri e 

que os peixes também se alimentam do caranguejo pequeno, tem um pequeninho chamado 

maraquani, é um tipo de caranguejo pequeno, e é onde tem maçarico, garça, os guarás se 

alimentam tanto dos caranguejos, como dos maraquanis. E outras espécies que tem no 

manguezal. Mas é muito interessante, isso aí, um grupo de pesquisadores da Universidade 

Federal do Pará, já fizeram um trabalho em relação ao caranguejo, a esse alerta ambiental, 

porque alegavam que a estrada causou um dano ambiental, porque não fez todas as obras 

necessárias para a água passar de um lado para o outro, tem que ter uma tubulação e com isso 

parte do manguezal morreu, isso deu muita confusão nessa estrada que dá acesso à praia de 

Ajuruteua, e como também falou o conselheiro Cipriano, existe o povoado de Ajuruteua, que é 

a colônia de pescadores, e existe a praia de Ajuruteua. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Luís, 

inclusive esta conselheira tem uma lei de proteção aos manguezais de nossa autoria, nós 

encaminhamos para a assembleia, e os deputados aprovaram V. Exa., o conselheiro Cipriano 

estavam na época, justamente em razão do que nós observamos, que não só estavam destruindo 
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os manguezais, assim, o impacto que deu na construção da estrada, mas principalmente, a 

gente observava muitos trabalhadores retirando a árvore do mangue para fazer carvão, 

retirando aquela madeira do mangue e trabalhando com carvão e ateando fogo naquelas 

áreas. Então, quando nós passamos lá, observamos aquela situação, nós entramos com uma lei 

estadual sobre a proteção aos manguezais, a gente viu que diminuiu um pouco, mas a gente 

ainda observa que não está bem, ainda existem pessoas que utilizam, não só para utilizar como 

carvão, mas principalmente para tirar aquele líquido que saí da árvore, do caule, do mangue, 

para fazer tipos de pintura, conselheiro, e estavam destruindo os mangues por conta da busca 

dessa matéria prima para transformar em tintas para utilizarem como pinturas. Então, nós 

entramos com esse projeto de lei, a assembleia aprovou, foi promulgado pela assembleia, e 

essa lei ainda está em vigor, que foi de nossa autoria em razão de observar aquela situação do 

impacto que estava acontecendo nessas áreas dos mangues ali nessa região de Bragança e 

demais mangues de outros municípios. Mas, principalmente o que nos chamou a atenção foi 

essa região quando da abertura dessa estrada, de Bragança a Ajuruteua. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, é exatamente isso, a 

vegetação do mangue é diferenciada e eu creio que não tem mais do que cinco espécies no 

mangue, no manguezal, conselheiro Odilon. Diferente de uma mata normal que tem milhares 

de espécies de árvores, mangue não, é tudo igual. Se tiver é uma variedade de no máximo 

cinco, no meu entendimento. E a raiz dele, também uma raiz diferenciada, ela está exposta, ela 

é exposta. Ela tem raiz acima do teju, que a gente chama, que aquela lama, até três metros de 

altura. Impressionante, ela tem a parte profunda, mas a parte bonita do manguezal é de raiz 

exposta. Aquele cruzamento de raízes, é muito interessante, e é um ambiente propício, para o 

caranguejo e para o turu. E o caranguejo naquela região está diminuindo de tamanho, porque 

eles não estão respeitando o período defeso, o caranguejo está pequeno. O seu tamanho, tem 

que respeitar o seu período de defeso. Hoje os órgãos ambientais, o siri tem também na 

beirada, porque o siri é mais da água. O caranguejo não, ele não vive na água, é no 

manguezal, apenas a água que banha o manguezal é que chega até o caranguejo. O 

caranguejo vive dentro de um buraco, porque ele cava no teju. Mas, eu não vou falar disso, 

isso é vida de pescador, história de pescador. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, provavelmente a produção de caranguejo 
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diminuiu depois da construção da estrada. Penso que nessas horas, o melhor seria que nós, a 

população, não comprar mais o caranguejo da região de Bragança, com todo o respeito a 

economia local, mas os caranguejos estão pequenos, o senhor entregou o jogo. Se é pequeno, e 

outra coisa que eu fiquei sabendo aqui, eu não sabia que a vegetação principal de um mangue 

é a aninga, e a aninga dá carvão, eu não sabia disso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A aninga é mais dessa região aqui. Naquela região não 

tem aninga. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Não tem aninga, é uma vegetação forte. Tipo uma seringueira, ela dá 

inclusive um líquido tipo leite, vermelho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Está certo. Em relação ao processo eu fiquei curioso, o que leva um 

prefeito a prestar contas de algo que ele não recebeu? Eu concordo com o voto, mas eu 

acrescentaria uma recomendação no sentido de que nesses casos de não recebimento de 

recursos, não há necessidade de prestação de contas. E é assim que eu voto, senhora 

presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Respondendo presidente, a pergunta do conselheiro Odilon, do que leva o prefeito 

a fazer isso, eu creio que eu, que o controle interno, por excesso de zelo e in dubio pró 

prestação de contas, prestação de contas. Eu acompanho o relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Excelência, na verdade, que é a 

forma que eu entendo, que é a forma que ele encontrou de demonstrar que não houve o 

recebimento, porque poderia pairar a dúvida com relação a isso se não fosse a prestação de 

contas demonstrando ou não o recebimento dos valores de repasses pelo órgão concedente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Do ponto de vista, 

presidente me permita dar celeridade, olha só, o processo de 2014 e 2017, tramitou 3 anos 

aqui dentro e ao final nós vamos extinguir, e ao final nós vamos extingui-lo, acredito que é um 

zelo desnecessário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Presidente, uma contribuição, eu como membro do Ministério Público, eu 

recebi tomadas de contas de convênios cujo o repasse não aconteceu e o ordenador da despesa 

precisou comprovar isso. Então, é por isso que eu entendo que prestou contas, ele fez isso para 

demonstrar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 
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Senhora presidente esse é um assunto para o controle externo e a procuradoria da casa 

tratarem, eu acho que o conselheiro Odilon tem razão, como corregedor da casa, se ter uma 

instrução normativa da casa sobre isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Se me permite, as tomadas de contas, que exigiu isso foi um absurdo na 

minha opinião, porque a casa e o controle externo sabem quando houve repasse e quando não 

houve. Então por que abrir tomada de contas em relação a um assunto desses, é bom que o 

controle externo esteja atento e ouvindo, porque está errado, se não houve repasse, não há 

prestação de contas. É um equívoco isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que é um caso de a gente ver, uma instrução normativa, e 

talvez a alteração regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Não há que se fazer mudança nenhuma na legislação conselheiro. A legislação 

é muito clara. Prestação de contas exige aquele que administra recursos, se não há repasse 

não há administração e não há prestação de contas. A legislação já é clara nesse aspecto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas, é um 

assunto interessante, senhora presidente, para levar em frente e chegar a um entendimento, de 

qual será o melhor caminho. E, neste caso, eu acho assim, um convênio como esse no interior, 

conselheiro Odilon, o prefeito solta fogos quando assina. E aí ele vai na comunidade e 

anuncia, “consegui com o governador uma verba para construir uma escola aqui na 

comunidade de Monte Negro, que é uma comunidade produtiva de farinha”, a conselheira 

Lourdes é uma região agrícola de Bragança, muito bem, aí ele põe a placa da obra. E aí o 

dinheiro não saí. Aí o comentário geral na comunidade, o prefeito roubou o dinheiro. Eu acho 

que ele prestar contas é até uma forma de dizer “não recebi”, porque fica um carimbo de que o 

dinheiro foi desviado e, na verdade, o dinheiro não saiu. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A solução é não fazer festa antes do dinheiro 

entrar, com todo respeito ao comentário, apesar de maldoso, é merecido, porque não tem que 

fazer essa festa mesmo. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Concluída a votação, a presidência proclamou 

que por unanimidade resolveu o plenário acatar o voto do relator. As recomendações sugeridas 

pelo conselheiro Odilon Inácio Teixeira não foram acatadas. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 
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formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: 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 a respeito da MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Senhores conselheiros, 

conselheiros substitutos, Ministério Público, conforme informado na sessão ordinária do dia 

13 de junho, esta Presidência submete a Vossas Excelências a proposta de adesão desta corte 

de contas ao observatório da despesa pública, ODP, trazida pelo eminente conselheiro e 

corregedor, o doutor Odilon Teixeira, ressalto que a documentação foi disponibilizada a este 

colegiado e reiteramos nesta ocasião a elevada importância que a ODP detêm, dada a sua 

metodologia, com vistas ao fortalecimento das atividades de controle externo que permitem a 

produção de informações estratégicas e apoia o monitoramento dos gastos púbicos. Está em 

discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Só se 

algum conselheiro ainda desejar, eu acho que está amplamente discutido. Manifestação do 

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

comentar sobre o assunto eu falei na sessão anterior. Então é com louvor que eu apoio e 

aprovo essa proposta. Colocada a matéria em votação, esta foi unanimemente aprovada, sendo 

consubstanciada na Resolução nº 18.929, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É com elevada honra que informo 

a Vossas Excelências e a todos que nos ouvem, que nos acompanham por estas imagens e sons, 

transmitidos pelos diversos canais de comunicação deste tribunal, que no próximo dia 23, na 

sexta-feira, a escola de contas Alberto Veloso promove importante evento de capacitação que 

consiste na palestra “Polêmicas do regime próprio da previdência social”, a ser proferida pelo 

eminente conselheiro Inácio Magalhães, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A palestra 

ocorrerá no auditório Elmiro Nogueira, no horário de 9 às 12 horas, tendo como público alvo 

os membros deste colegiado, conselheiros substitutos, também o Ministério Público está 

convidado, se assim o desejar, os servidores dos gabinetes de conselheiros, a controladoria de 

pessoal e pensão, segundo a CCG, e demais servidores que desejarem participar deste 

importante evento, porque de uma importância enorme e aproveitar o momento em que o 
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conselheiro Inácio Magalhães vem proferir a palestra de encerramento do nosso oitavo 

fórum, todos estão convidados para amanhã, nós teremos a abertura, vamos ter várias 

palestras com um palestrante de alto nível e gostaríamos de contar com a presença e a 

participação de todos conselheiros, conselheiros substitutos, de servidores dos nossos 

parceiros. Temos a parceria financeira inclusive do nosso Ministério Público de Contas, da 

Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Município. Do Ministério Público junto 

ao tribunal de contas dos municípios. E nós somos os responsáveis pela organização deste 

grande evento, um dos maiores eventos do país e com certeza já tem alguns conselheiros de 

outros estados que já confirmaram presença, então será de grande importância para todos 

nós aproveitarmos esse momento conselheiro, a partir de amanhã, 21 e 22, neste evento. Eu 

aproveito para que nos termos do art. 10 da resolução 17.492 de 17/04/2008, solicitar a 

autorização desse egrégio plenário com fulcro no artigo 2º, inciso I, da lei número 7.086 de 

2008, que institui o fundo de modernização, reaparelhamento e aperfeiçoamento do 

tribunal de contas do estado do Pará, FunTCE, para a utilização dos recursos desse fundo 

no custeio de despesas atinentes a realização do oitavo fórum do TCE jurisdicionado nesse 

período de 21 e 22 de junho de 2017.  Após o momento da discussão, que não houve, o 

assunto foi à votação, com aprovação unânime, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução 18.930, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Quero lembrar a todos, mas eu vou 

novamente lembrar que hoje às 17 horas, nós teremos o lançamento do livro “Serzedello 

Corrêa, o fascinador do rei”. Será às 17 horas neste plenário e contaremos, com certeza, 

com a presença de diversas autoridades. Mas, já estamos lembrando que todos desta corte 

de contas já foram convidados para esse momento tão importante na história da nossa 

instituição que é o livro que chegou ontem ao final da tarde, está muito bem elaborado, 

editado, e nós teremos hoje a presença da nossa Amarílis Tupiassú, que foi a escritora, por 

sinal, o livro está muito elaborado, muito bem editado. E, nós mandamos fazer três mil 

cópias, discutimos muito conselheiro Luís, para que a gente pudesse ter a condição de 

mandar fazer, mesmo com recursos próprios. E nós teremos hoje aqui o lançamento do 

livro “Serzedello Corrêa, o fascinador do rei”, nós teremos o lançamento dessa obra, da 
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escritora Amarílis Tupiassú às 17 horas, neste plenário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, obrigado. Ontem, o 

tribunal de contas recebeu o convite, Vossa Excelência, presidente do tribunal de contas, 

conselheira Lourdes Lima, um convite do deputado Márcio Miranda, para estar presente e 

participar da sessão especial destinada a segurança viária e as políticas de trânsito do 

Estado do Pará e os desafios, nas oportunidades apontados pela emenda constitucional de 

82 de 2014, atendendo essa sessão especial que foi aprovada por unanimidade pelos 

deputados, atendendo ao pedido do deputado Dirceu Ten Caten. E Vossa Excelência, 

presidente, pediu então que fossemos representar o tribunal de contas nesta sessão 

especial. E na oportunidade foi debatido este assunto com diversas entidades que tem de 

alguma forma preocupação, interesse ou estão direta e indiretamente interessados, ligadas 

a este assunto da política de trânsito do estado do Pará e foi um debate importante, 

relevante, tratando de diversos temas. Foi colocado, senhora presidente, rapidamente eu 

vou resumir para todos os presentes, que foi debatido isso, o número de leitos que estão 

hoje neste momento, sendo ocupados por pessoas que tiveram acidentes de trânsito, 

principalmente moto e esse leito poderia estar vazio, à disposição da sociedade que 

precisa, por ter algum tipo de doença, algum tipo de problema, mas a dificuldade está no 

número de acidentes que acontecem não só no Pará, como também no Brasil, levando a 

pessoa ao hospital e muitas vezes por imprudência do próprio motorista, do próprio que 

está à frente do carro ou da moto, ou de qualquer outro veículo, essa imprudência acaba 

gerando uma ocupação exagerada dos leitos que estão à disposição da população e quem 

conhece e anda pela cidade dirigindo, principalmente vai a estrada e percebe-se muitas 

vezes uma direção irresponsável que aqui e ali acontecem os acidentes que vão para onde? 

Para os hospitais e ali ainda causando um problema maior para a sociedade porque não é 

só um recurso que é gasto ou arrecadado, porque o Detran ele é um órgão arrecadador, e 

administra o seu recurso, mas não é somente esse o custo que o trânsito do Pará e do 

Brasil, existe o custo de tudo que envolve o trânsito, por exemplo, como uma pessoa 

acidentada que foi para o hospital. E lá no hospital tem um custo, pode não estar incluído 

nos recursos diretamente do Detran ou do que se envolve tanto, mas vai causar custeio e 
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despesas para as áreas da saúde, e aí tem um debate grande com relação a isso, porque 

essa administração da municipalização viária do trânsito, ela espraia para melhorar ou 

piorar vários outros tipos de serviços que estão à disposição da sociedade. A educação, a 

segurança pública, porque acontecem hoje muitos assaltos de moto, pessoas com a moto 

sem placa, sem capacete estão utilizando esse veículo para assaltar, roubar, matar, afeta a 

segurança pública, porque não tem uma fiscalização adequada com relação a legalização 

desses veículos. E quando acontece um acidente, afeta a saúde pública, porque apontaram 

lá, uns apontaram 70%, outros apontaram 82% dos leitos ocupados no estado do Pará por 

acidente de trânsito. Imagine o que é 80% dos leitos sendo ocupados por pessoas que 

foram acometidas de acidentes de trânsito. E uma pessoa que tem um problema de 

diabetes, ou que precisa recorrer ao hospital para ser internado não tem leito e aquela luta 

por leito, e vai verificar, são questões que por alguma imprudência ou irresponsabilidade 

está causando um problema maior do que aparenta, então um acidente, a família, a pessoa 

que está acidentada, mas há um desdobramento desses acidentes, mais uma vez que 

repercutem a sociedade que precisa daquele serviço e aquele momento não está à 

disposição por uma negligência, uma responsabilidade da pessoa, então foi debatido este 

assunto de forma ampla, e há necessidade pelas pessoas técnicas que entendem, que 

estudam mais profundamente este assunto da municipalização dessa administração do 

trânsito no estado do Pará. Apontaram lá que 54 municípios do estado do Pará já possuem 

essa municipalização. Mas, dos 144, mas, mesmo esses 54 municípios, há alguns que tem 

implantado o sistema, mas não funciona, existe só uma pasta que está na gaveta do 

prefeito. Se você for chegar lá e dizer “eu queria lá no órgão do Detran responsável aqui 

para tirar um documento”, não existe. A sede não tem. Quem é o diretor? É o fulano. Onde 

ele está? Na casa dele, ou seja, não funciona, existe só no papel. Foi apontado isso. Então 

a discussão foi da municipalização dessa questão para que os prefeitos também tenham 

responsabilidade de gerir e aí eu perguntei, houve um debate, eu participei, eu falei o nome 

de Vossa Excelência, dizendo que a presidente se sentia honrada com o convite e pediu 

para dar o prestígio que a assembleia merece e que um de nós viesse representar, e eu vim 

em nome de Vossa Excelência e de todos os conselheiros do tribunal de contas. E foi feito 
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um debate, fui perguntado o que é que acontece, por que o prefeito não tem interesse de 

implementar essa municipalização? Primeiro, conselheira Rosa, o prejuízo político, ele vai 

ter que prender motos que estão irregulares, que não tem placa, a pessoa que anda sem 

capacete com cinco em uma moto, vai ter que ser parado e vai ter que prender, e vai levar 

multa e ninguém quer fazer isso. Os prefeitos não querem. Não tem aqui a fiscalização de 

trânsito, “eu vou ser o cara que criou isto ou aquilo”, olha a cultura, como é que a pessoa 

pensa, e é uma questão realmente problemática. Mas, quando acontece um acidente, ele 

bota na ambulância e manda para Belém, o hospital metropolitano, pronto-socorro 

municipal. E aqui o leito já está ocupado, lá houve um acidente, botou no carro e foi 

embora, estava entre aspas resolvido. Mas, resolvido não, muitas vezes o acidente não é 

nem registrado porque não tem órgão para registrar, para autuar, para fazer uma perícia, 

para dizer que ocorreu isto, aquilo e outro, município e tal não tem nem acidente. Porque 

não tem quem confira. Então, essa é uma situação importante que reflete na segurança 

pública, na saúde e em outras áreas. Geração de renda, geração de recursos para a 

própria prefeitura, para o estado e uma série de outras questões que foi um debate 

importante, grande, eu coloquei senhora presidente, senhores conselheiros, a importância 

de olhar também para os rios, porque muitas pessoas são transportadas pelos rios. 

Principalmente as crianças que vão para a escola e utilizam o transporte escolar, o barco 

marajoara, as lanchas, pequenas canoas, e acontecem acidentes também, acontecem e uma 

série de outros desdobramentos no sentido de também olhar não só para as rodovias por 

ramais, para as motos, para as bicicletas, mas para os rios, para os barcos. Nós colocamos 

e dentro da competência do tribunal de contas que está definido na constituição federal e 

estadual, nós colocamos à disposição o tribunal dos deputados, e de todos os órgãos 

representados lá, no sentido do que compete ao tribunal de contas estamos abertos a 

ajudar no que for possível. Houve uma sugestão de o tribunal conversar com os municípios 

e tentar fazer com que eles façam essa municipalização do trânsito, mostrando a 

importância disso, eu coloquei à disposição e eu falei da competência talvez primeira do 

tribunal dos municípios, porque são eles que fazem os julgamentos das contas, existe um 

estado que o tribunal de contas do município, do estado que faz o julgamento das contas 
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dos municípios exigiu que viesse junto com a prestação de contas já essa municipalização 

não só desse serviço, mas de outros também e aí por conta disso, o tribunal exigiu que os 

municípios todos quase todos fizeram essa municipalização. E eu expliquei que existem 

aqui dois tribunais com duas competências diferentes e que talvez o tribunal de contas do 

estado sozinho não poderia fazer, mas se tivesse no Ministério Público de Contas. O 

Ministério Público do estado, o tribunal de contas do município, e o tribunal junto com a 

Assembleia Legislativa em uma ação conjunta talvez pudéssemos agilizar essa questão e 

cobrando dos municípios que o façam. Então, senhora presidente, eu não vou falar, 

começou duas horas da tarde e acabou sete e meia da noite, foi um debate muito grande, e 

o presidente da sessão, o deputado Dirceu Ten Caten disponibilizou a palavra a todos da 

mesa e as representações, que eu achei até importante, cada um disse o que quis, até o 

guarda municipal, o guarda de trânsito falou, todos falaram, cada um contando o seu 

problema, porque existem problemas sérios nessa questão várias pessoas sofrem com isso. 

E devemos fazer uma campanha, aliás, foi falado lá de educação do trânsito, pessoas que 

andam de forma irresponsável, como eu disse, conselheira Rosa, o diretor do Detran 

comentou lá, conselheira Lourdes, conselheiro Odilon, que houve um acidente de duas 

motos no interior do estado, duas motos e aí duas motos se chocaram e houve um acidente 

e chegaram ao hospital em nove pessoas. Mas como? Bateu nos outros? Na calçada? Não. 

Tinham cinco em uma moto e quatro na outra. Essas coisas que faltam educação e cultura, 

uma campanha educativa no sentido da responsabilidade. Senhora presidente, eu queria 

agradecer a Vossa Excelência por se preocupar com essas questões do estado e está 

sempre atento, encaminhando, participando, reconhecendo a importância desses debates, 

colocando o tribunal à disposição no que for possível e daí que pediu que eu fosse, eu fui, 

tentei representar a Vossa Excelência e todos os conselheiros do tribunal da melhor 

maneira possível, e acho que foi um debate muito importante. No final eu falei e convidei a 

todos que participassem do fórum, do tribunal e aí estava o fórum. Eu falei das inscrições 

no site que eram gratuitos e que todos podiam procurar o tribunal ou no site e da 

importância do fórum. Eu falei da autoria e da ideia do fórum do conselheiro Nelson 

Chaves. E de Vossa Excelência à frente do tribunal conduzindo isso junto com o 
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conselheiro André, enfim, eu coloquei essa questão de forma bem aberta. Então houve um 

debate grande, importante, eu queria propor a Vossa Excelência e ao plenário, até Vossa 

Excelência que enviasse votos de parabéns, louvor, congratulações ao deputado Dirceu 

Ten Caten pela iniciativa de realizar uma sessão especial destinada a discutir a segurança 

viária, política e de trânsito do estado do Pará. Que é um assunto importante e relevante 

que deve ser mais debatido e discutido não só com o governo, com o Detran, mas com a 

sociedade e com o objetivo de buscar a educação e cultura, para que os próprios 

condutores de veículos tenham a consciência, a educação no sentido de conduzir com 

responsabilidade na busca de evitar acidentes e tudo mais. A municipalização e tudo o 

mais. Então, enviar votos a assembleia legislativa no sentido de parabenizar o deputado 

pela discussão de tão relevante assunto. Presidente, na sessão participava o deputado Iran 

Lima, e o deputado Dirceu que foi o autor dessa proposição. Eu agradeço o apoio de Vossa 

Excelência, mais uma vez, e que o cerimonial nos acompanhou, o doutor Paulinho esteve lá 

ajudando e também o Rodrigo que registrou e as fotos estão à disposição para serem 

divulgadas assim que Vossa Excelência desejar no site do tribunal, do debate e da reunião. 

Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, eu agradeço a Vossa Excelência, assim 

como eu tenho agradecido e continuo agradecendo a todos os conselheiros, conselheira 

Rosa sempre que preciso, Vossas Excelências e também os conselheiros substitutos já nos 

substituíram em eventos e esta Presidência e o conselheiro Luís, o conselheiro Nelson, 

sempre que esta Presidência não pode participar diretamente dos eventos e que Vossas 

Excelências têm representado esta corte porque eu acredito que todos nós temos que 

participar e a importância da nossa presença e trazer essas informações e também levou 

essas discussões para a sociedade, é muito importante quando a nossa instituição se faz 

representar, porque é uma via de mão dupla, o que você pensa, o que você discute, quando 

você também traz as informações que muitas vezes nós até desconhecemos ou às vezes não 

percebemos a importância dessas discussões no sentido de que ações possam ser levadas a 

melhoria dessas situações que vem ocorrendo, principalmente no nosso estado, na nossa 

sociedade paraense. Eu estava olhando, observando aqui conselheiro, eu vou colocar a 
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proposta de Vossa Excelência em votação, e vamos continuar com outras discussões, mas 

eu coloco agora para o colegiado em votação a proposta do conselheiro Cipriano Sabino, 

votos de congratulações e louvor ao deputado Dirceu Ten Caten, pela realização da sessão 

que foi muito bem participada como Vossa Excelência já colocou aqui nesse plenário, só 

que a Secretaria está autorizada a preparar a documentação e mandar também para os 

deputados que se faziam presentes na referida sessão. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 

0213/2017-SEGER, desta data. Ainda com a Palavra a Presidente assim se pronunciou: 

Como esta presidência já falou do nosso fórum, Vossa Excelência colocou que o 

conselheiro Nelson foi o autor da proposição em 2007, nós estamos completando dez anos, 

e esse ano, nos dez anos, que está completando a instituição, porque iniciou mesmo em 

2008, mas a nossa resolução foi proposta e aprovada por este plenário em 2007. E a partir 

daí esse fórum se transformou em um dos maiores, talvez até o maior, porque já 

observamos que outros tribunais também já estão se manifestando na mesma direção, nesse 

trabalho pedagógico aos jurisdicionados, e esse ano, o conselheiro André iniciou a 

coordenação, tocou a coordenação do fórum até o início do mês passado, e pelo meado, 

aliás, pelo meado do mês passado o conselheiro André precisou se afastar e o conselheiro 

Nelson tomou a pedido tanto do conselheiro André, tanto do colegiado, ele tocou, vem 

tocando, vem dando continuidade à coordenação deste oitavo fórum. E nós temos assim, 

esse ano, como ele é coordenador também da tecnologia da informação, da informática, 

nós vamos ter a transmissão direta do fórum, do oitavo fórum TCE e jurisdicionados, 

qualquer cidadão pode acessar vez que será transmitido ao vivo, inclusive com a 

possibilidade de ele estar dando tudo de si para que inclusive a turma da tecnologia da 

informação, conselheiro Cipriano, estão no Hangar, estão tomando todas as providências 

para que o fórum possa ser transmitido online e seja também as próprias pessoas que 

desejam fazer qualquer pergunta aos palestrantes, renomados palestrantes que estarão 

realmente abrilhantando com suas palestras, nós teremos a oportunidade de qualquer 

cidadão acessar o nosso site, e assistir ao vivo e participar não só assistir, mas participar, 

conselheira Rosa, então, esse ano o conselheiro Nelson Chaves através da sua 
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coordenação, da coordenação da tecnologia da informação e de toda a agora coordenação 

do fórum, ele está tomando essas providências no sentido de que o nosso fórum seja 

transmitido, a transmissão ao vivo desse evento, doutora Rosa. Então, também eu gostaria 

de deixar o registro aqui, e o TCE cidadão, uma das iniciativas dele, do conselheiro 

Nelson, essa semana eu acredito que se nós não assistirmos, eu não assisti, mas quem 

assistiu poderá ver o vídeo que teve a transmissão pela liberal comunidade do nosso TCE 

cidadão, e eu parabenizo a escola de contas, ao conselho consultivo da escola de contas, 

que também conselheiro Nelson participou desse momento do vídeo, da escola. A diretora 

da escola de contas, Karla Bengtson, também participou da liberal e uma escola da nossa 

capital com mais de 240 alunos e que lindo, a gente ver as nossas crianças e o nosso 

tribunal indo também até a sociedade, e isso é de se louvar e de também deixar o registro 

aqui do nosso agradecimento, porque quando eu fui solicitada de pronto o conselheiro 

Nelson aceitou o nosso convite para que ele pudesse participar e ele juntamente com a 

doutora Karla participaram, conselheiro Cipriano, muito obrigada por sua participação 

ontem e a todos os conselheiros que em todos os momentos estão conosco. Eu queria 

também deixar registrado o sucesso que aconteceu na quinta-feira do lançamento do selo 

comemorativo aos 70 anos, só festa, graças a Deus, só alegria, e dedicação de todos. Eu 

agradeço a participação e a presença de todos os conselheiros, da escola de contas, da 

comunicação, ontem mesmo nós tivemos aqui a presença da TV RBA que veio aqui neste 

plenário nos entrevistar sobre o fórum, sobre o lançamento do livro, sobre o TCE cidadão, 

e amanhã pela manhã já fomos e recebemos o convite da TV Liberal para também estarmos 

em uma entrevista com o Bom Dia Pará, então vejam que graças a Deus a nossa instituição 

ela continua tendo esse permanente contato com a sociedade paraense. Isso é muito bom 

para a nossa instituição do tribunal de contas e muito nos alegra porque todos, sejam 

conselheiros, conselheiros substitutos, o Ministério Público, os servidores e servidoras, a 

conselheira, a conselheira substituta, todos estão em só ideal, um só objetivo. O nosso 

Ministério Público, os nossos parceiros, o tribunal de contas do município. A Assembleia 

Legislativa, o MPTCM, enfim, todos estão e a própria sociedade que nós temos mais de mil 

inscrições já para o início do fórum amanhã. Portanto, muito nos alegra, e a palavra está à 
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disposição dos senhores conselheiros. Como ninguém mais se manifesta, em nome de Deus 

nós agradecemos a todos os conselheiros, conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luís 

Cunha, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia, conselheiro Julival Silva, 

conselheiros substitutos Daniel Mello e Edvaldo Souza, o nosso procurador que está aqui 

representando o nosso parquet de contas, o doutor Stanley Botti. Aos jurisdicionados aqui 

presentes, o conselheiro Luís Cunha já está cumprimentando os jurisdicionados, aos 

servidores e servidoras desta corte de contas, aos procuradores que estiveram presentes 

aqui, apresentando as suas defesas, enfim, a todos, aqueles que também nos assistiram via 

internet, a nossa sessão. Elas também são transmitidas online, aqueles que estão nos 

assistindo, o nosso muito obrigada pela atenção de todos e que Deus continue nos 

abençoado, obrigada, meu senhor.  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 treze minutos (11h:13min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 20 de junho de 2017. 
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