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ATA Nº 5.490 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de agosto do ano dois mil e dezessete 

(2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, 

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza,  e, ainda, o 

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

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

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

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

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

a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira representando este Tribunal no Encontro Nacional do 

Instituto Rui Barbosa (IRB) na cidade de Florianópolis/SC cuja temática é “A contribuição das 

ouvidorias e das corregedorias para melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços, o 

atendimento às demandas dos usuários e a governança dos Tribunais de Contas do Brasil. Em 

seguida, Sua Excelência informou que a Ata da Sessão Ordinária Nº 5.489 de 08.08 não será 

deliberada em face de ausência de quórum para sua aprovação. Em seguida, 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 2007/50083-5, que trata da Prestação de 

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

Organização de Defesa dos Municípios Paraenses, responsável Antônio Alves da Silva, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52956-4, que trata da Prestação de Contas 
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dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor glosado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável e extensiva a 

senhora Luciane Andrade Medeiros Ranieri, ficando responsáveis solidariamente pelo débito 

apontado os senhores Alcides Abreu Barra e Gilda Dias Souza e determinações ao responsável 

e ao município de Limoeiro do Ajuru. Presente em plenário, a advogada Brenda Barra, 

utilizando-se da prerrogativa regimental apresentou os seguintes argumentos: O meu muito bom 

dia a todos, excelentíssima senhora conselheira e presidente, doutora Lourdes Lima, e a todos 

os demais conselheiros e membros do Ministério Público de Contas, auditores, público em 

geral e primeiro eu gostaria de dizer que é um grande alívio que o primeiro processo tenha 

sido retirado de pauta para não ter que falar depois do doutor Sábato, Imagina. Primeira 

confissão que eu teria para fazer para vocês seria essa. Bom, com relação a esse processo nós 

fizemos na época em que houve a conclusão da obra e a expedição do laudo pela SESPA que 

foi o órgão que repassou os recursos fizemos uma defesa, e nesse momento inclusive o próprio 

DCE pontuou que os preços estavam de acordo com o mercado e atestou a conclusão da obra. 

Posteriormente, os órgãos técnicos desse tribunal foram alterando o entendimento acerca do 

que constava nos autos e demais documentos. E realmente eu só tive oportunidade de tomar 

conhecimento a respeito desses novos entendimentos já por ocasião, agora, para o julgamento 

e estou vindo com todo o respeito que eu tenho por este plenário traçar uma argumentação 

aqui e talvez pedir um reexame. Seriam duas opções, na verdade, como defendente que me 

couberam. A primeira delas seria procurar a gestão que sucedeu ao gestor à época, e, através 

daquele documento que é lavrado durante a transição de mandato – que comprova o 

recebimento do posto de saúde em regular funcionamento – solicitar uma reabertura da 

instrução e, enfim, tudo que fosse cabível no caso. Mas eu optei pela segunda opção, uma vez 

que eu analisei os autos e verifiquei que existiam nele diversos documentos, aliás, todos os 

documentos. Foi um processo de prestação de contas regular do ponto de vista voluntário e foi 

entregue a prestação de contas no prazo e o próprio convênio, que já consta, e são diversos os 
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documentos que constam e que comprovam a execução da obra. Existem termos aditivos que 

solicitaram a prorrogação de prazo e análise econômica com planilha orçamentária e 

comprovando que os preços foram praticados de acordo com o mercado da época e 

documentos contábeis com nota fiscal, recibos da empresa comprovando e atestando, no caso, 

o recebimento pela empresa dos recursos. E do ponto de vista da execução existem três laudos 

realmente: um de 15 e um de 40, um laudo final que atesta 100%, embora a gente reconheça 

que houve o atraso no curso regular da execução da obra. Esses documentos em especial os 

laudos que eles vão evoluindo, eles demonstram que a obra foi finalizada. Mas aí vem a 

pergunta de sempre, por que fora do prazo? Por que um gestor não conclui uma obra no prazo 

já que ele se compromete a isso por meio de um convênio que ele assina e tudo o mais? E a 

gente se depara no caso, doutor, com a realidade da nossa gestão e, infelizmente, recorremos 

sempre a essa mesma realidade e o que é a prática de um prefeito em um município ali do 

Baixo Tocantins, como é o Limoeiro do Ajuru. Lá não existem empresas de execução e de 

construção e nunca existiu e talvez até hoje não exista e aí vem uma empresa de fora e ganha a 

licitação e muitas vezes ela chega e fala assim, olha, para essa localidade... porque tem que ser 

frisado que esse posto ele fica na Ilha de Arari, longe da sede, “olha, o meu custo de mão de 

obra vai ser esse, o meu custo de material vai ser esse” e muitas vezes eles até dizem mais, “eu 

só vou realmente começar com um sinal”, eles invertem a ordem do que é o cronograma, que é 

o correto e aí a gente não consegue aplicar às vezes na prática esse cronograma que foi feito e 

acabado, que temos no plano de trabalho, é um local que não tem energia elétrica, que o 

transporte é só por barco ou balsa, os custos de fretes são altíssimos e enfim, é uma realidade 

bem diferente do que costumamos lidar em outros estados. Eu poderia traçar várias 

dificuldades, mas o que eu realmente gostaria de evidenciar é que, embora a obra tenha sido 

concluída 100% fora do prazo, os laudos que estão no processo, especialmente de folha 163, 

comprovam isso e esses laudos não foram contestados. Então eu acredito que eles traduzem o 

nexo de causalidade entre o dinheiro que foi repassado e o dinheiro que foi aplicado, e a gente 

está diante apenas da questão da extemporaneidade. Não seria razoável nesse caso, em que foi 

repassado 25 mil, condenar o responsável a devolver 16 mil de forma corrigida, uma vez que 

houve e não estamos diante de uma inexecução de uma malversação e nem de um dano real ao 

erário. Estamos diante de um caso de conclusão extemporânea, e que infelizmente é uma 
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realidade que tínhamos na época, diante da dificuldade de executar uma obra na zona 

ribeirinha como é Limoeiro. E nós não temos em nenhum momento a intenção de levar o 

tribunal a nenhum tipo de erro aos órgãos técnicos, porque temos grande respeito e a gente 

admite a intempestividade. Só que nos apegamos também a determinados julgados que esse 

plenário já produziu como no acórdão 55044, que aprovou com ressalva as contas de Igarapé-

Açu uma vez que os documentos juntados também concluíam e indicavam a conclusão da obra 

e ainda que depois de expirada a vigência. E desse modo, em homenagem ao princípio da 

verdade real, uma vez que os recursos repassados foram empregados e viemos pedir um 

reexame, a luz desses argumentos que foram colocados e foi uma questão de razoabilidade e 

justiça. Meu muito obrigada e bom dia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu gostaria de perguntar a doutora Brenda, 

que fez uma bela manifestação na tribuna, mas se há alguma coisa nova a ser acostada, porque 

Vossa Senhoria ao que depreendi, apenas no que se refere a contestação da leitura dos 

relatórios tanto do TCE quanto do Ministério Público de Contas, apega-se apenas a 

documentação já inserida no processo e não traz, por isso eu pergunto a Vossa Senhoria se há 

alguma coisa nova que a gente pudesse avaliar, porque aquela devida vênia em respeito à 

Vossa Senhoria doutora Brenda, aquilo que Vossa Senhoria se refere já está nos autos e já foi 

analisado na SECEX e analisado no Ministério Público de Contas, e, que, como consequência 

o nosso gabinete já produziu em razão dos relatórios a manifestação final, e por isso não há 

nada de novo que Vossa Senhoria acrescente aos autos agora. Manifestação da Doutora 

Brenda Barra: Relator, eu coloquei da seguinte maneira no início, que o único documento novo 

que eu teria, porque a questão toda versa a respeito do laudo que existe em 100% foi entendido 

que ele não serve para configurar o nexo de causalidade entre a aplicação, então, o que eu 

teria novo para juntar seria realmente aquele documento que passa da transição de mandatos, 

entre o mandato antigo e o mandato do que sucedeu o responsável e que comprova que a 

comunidade ficou usando o posto e ele estava em regular funcionamento. Seria apenas esse, 

porque o laudo realmente já existe de 100% então seria esse para gerar essa questão do nexo. 

E seria apenas essa a documentação que eu poderia realmente trazer de novidade aos autos. A 

seguir, a Presidência proclamou que a Senhora Gilda Dias Souza corresponsável pelas presentes 

contas, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal 
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foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos. Eu estou um 

pouco nervosa, vou ver se eu consigo. Na época eu era diretora regional e eu repassei o 

convênio assim que ele foi firmado em parcela única de 25 mil reais, e, no decorrer do 

convênio, dentro da vigência, eu fui exonerada do cargo. Quando a equipe – que a nossa 

função é acompanhar a equipe do GT de engenharia – foi ao município de Limoeiro, quando 

eu já não estava mais no cargo, então quem acompanhou foi a outra gestora no caso, que é a 

doutora Luciene. Então eu gostaria que pudesse ser visto porque eu só repassei e a equipe só 

foi depois da minha exoneração, então eu não pude acompanhar, mas eu vi os documentos e 

verifiquei a empresa. A equipe de engenharia foi no dia 15 de maio, onde ela começou a 

acompanhar as obras e por seguinte, com os termos aditivos, a obra foi dada como concluída 

até o final. Era esse o esclarecimento que a equipe foi depois da minha exoneração e eu não 

pude acompanhar a obra, e que no convênio fala que nós deveríamos acompanhar a equipe, 

então a equipe não foi no meu período. E aí eu sinto que eu deveria e eu não sei se eu entro 

nesse hall. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Só um esclarecimento, se a senhora pudesse fornecer, seria de 

grande valia. Quando a senhora deixou o cargo, esse convênio já havia sido concluído, já 

havia sido expirado? Manifestação da Senhora Gilda Dias Souza: Não, porque eu fui 

exonerada em março de 2007 e o convênio foi até junho de 2007. Ele estava na vigência ainda. 

E a equipe de engenharia da SESPA ela só foi em maio e eu fui exonerada em março. E a nossa 

função era de acompanhar as equipes, só que ela se deslocou já na outra gestão. Manifestação 

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

E a senhora fez algum tipo de acompanhamento a algum tipo de fiscalização na obra antes da 

equipe ir. A senhora sabia como estava o andamento da obra? Manifestação da Senhora Gilda 

Dias Souza: Olha, eu não sei, eu não me lembro, porque a nossa 13ª ela firmou convênios, eu 

acho que 20 convênios, e eu montei, nós não temos uma equipe na regional, não tem ninguém 

de nível superior na área de engenharia, nós temos agentes de nível médio, mas com boa 

vontade, mas não temos condições nenhuma de avaliar obra nenhuma, e o que podemos olhar é 

se tem prédios ou se não tem. Por isso que nós acompanhamos a equipe que vai, no caso, se 

deslocam engenheiros sanitaristas, advogados, contadores para verificar a parte fiscal e a 

parte de documentação, de legalidades e a gente ia assim mesmo. Mas, olhava. E eu acredito 
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que eu tenha, porque eu sempre, eu não sei se está nos laudos, mas sempre... eu montei uma 

equipe pequena que ia fazer isso mesmo, olhar. E é muito... eu até sugiro que retire essa 

emissão de laudo, que, claro, não é com vocês, mas deram para a gente uma função muito 

grande para um órgão, um escritório regional que não tem nem equipe. E no caso da época em 

que eu era diretora, que eu fiquei por dez anos, só tinha dois com nível superior, no caso eu e 

uma diretora técnica, o resto, todos eram formados com níveis médios. E a SESPA fez o 

convênio e deu a parte pior para a gente, que era emitir um laudo, mas como não emitiu o 

laudo se não temos equipe, e ela coloca a gente como acompanhar a obra, mas a função de 

emitir o laudo é nossa. E no caso cabe a SESPA emitir o laudo, porque é ela que tem os 

servidores com responsabilidade e com capacidade para emitir e não a gente. E aí a gente está 

sempre recebendo multa e entrando junto nas punições por conta desse laudo que não temos 

condição de elaborar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Quando eu cheguei agora aqui no 

Plenário, eu fui recebido com muito carinho pela conselheira Rosa, conselheiro Cipriano, 

conselheira Luís, Nelson, pela senhora, e lógico, com sorriso afável, o nosso procurador geral 

e a primeira e segunda pergunta que me veio foi se o Cipriano iria, a convite do doutor César 

Meira, conhecer o prolongamento da Avenida Papa João Paulo II, e o Cipriano disse que 

amanhã estaria ocupado e não poderia ir, e que estaria destacando um assessor e que esse 

assessor teria responsabilidade de filmar tudo e em outro momento que ele tivesse condições de 

ir, e ele pudesse remarcar com o secretário César Meira. Aqui ao lado da conselheira Rosa, 

ela disse “poxa, amanhã eu já tinha marcado tanta coisa, eu acho que eu não vou poder ir”, e 

eu disse, “que pena porque eu também não posso ir porque eu estou me recuperando de uma 

gripe”, concomitante ao novo tipo de tratamento e uma das coisas que me é recomendado é 

que eu não pegue sol. Bom, por que eu fiz esse introito? Para explicar que nesses lugares tão 

próximos, aqui, não chega a ser Ananindeua. Começa por Belém e entra por Ananindeua. A 

gente tem dificuldades de viabilizar uma visita, e que pode ser e seria muito ou será muito 

construtiva no momento em que fosse analisar essas contas da obra da Avenida Papa João 

Paulo II, talvez daqui há um ou dois anos aqui nesse tribunal. E aí me vem à defesa da 

procuradora, doutora Brenda, tem alguns municípios do estado do Pará que são de dificílimo 

acesso, e por isso tem alguns municípios do Pará que mesmo durante o meu tempo de 
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deputado, que eu queria conhecer todos os municípios, não era, Cipriano? Luís? Eu não 

cheguei a ir. E eu vou dar um exemplo ali perto de você: fui pelo menos dez vezes em Augusto 

Correia, mas eu não consegui chegar a Viseu. Eu cheguei a andar 20 quilômetros na estrada, 

eu disse: minhas costas não vão aguentar esse resto – é muito buraco. E eu voltei no meio do 

caminho, e um município que tem 40 mil eleitores já está com 56, não é? Eu não consegui ir, 

bom, mas aí você tem um acesso terrestre, e foi talvez uma certa preguiça, covardia, de eu não 

ter ido até lá, e eu cheguei até a pensar, será que é melhor ir pelo Maranhão? Bom, é mais 

perto do Maranhão, não é? Esse município da área de Marajó, como por exemplo ocorreu em 

Anajás, quando eu fui a primeira vez a Anajás, os munícipes de Anajás, e os funcionários 

públicos tinham que receber no banco de Breves os seus salários ou de qualquer coisa com 

referência a dinheiro. Porque os barcos que iam do banco para Anajás foram sequencialmente 

assaltados, e aí o banco disse: “não, não pagamos mais Anajás”. E à época foi feito um 

esforço por parte do governador Almir Gabriel, dos próprios munícipes e do prefeito e eles 

pegaram, conselheiro Nelson, uma praça, juntaram as ruas e fizeram uma pista de pouso no 

meio da cidade. E eu até inaugurei a pista de pouso e foi um daqueles momentos de muita 

apreensão, porque quando o avião sobrevoou, a pista de pouso, tinha gente, moleques  jogando 

bola na praça, tinha vaca pastando, tinha fios estendidos com roupas e ele deu um, dois, e até 

que foram limpando a pista de pouso para se pousar, e aí pousou e nesse momento passou a ter 

um posto de atendimento, que para a população de Anajás foi uma coisa excepcional, porque o 

cara que ia a Breves receber o dinheiro, gastava já uma parte dele na ida, no rancho e na 

volta, e, às vezes até na hospedagem, que alguns tinham que ficar de um dia para o outro em 

Breves. Então essa é a comparação entre você fazer uma análise de uma coisa em Santa Isabel, 

em Santo Antônio do Tauá, em Santa Maria, ou em alguns outros municípios do estado do 

Pará, como acontece com Faro, Terra Santa, Limoeiro, Anajás e vários outros, Oeiras. Então, 

os argumentos trazidos pela Brenda revestem de um ambiente que se torna verdade, que abre 

espaço para a verdade e da possibilidade de construção ou de completar uma obra. Eu me 

lembro em Anajás que foi um município que eu passei a ser muito votado por causa dessa 

iniciativa e de muitas outras, tudo para uma construção vinha de balsa, então precisava de 

saco de área? Vinha de balsa. Precisava de cimento? Vinha de balsa. Tudo vinha de balsa, 

mas, perto e também de difícil acesso, Melgaço. Fizeram um projeto, eu acho que foi de uma 
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quadra coberta feita pelo Ministério da Educação e o Ministério da Educação no projeto que 

eles que fazem, colocavam uma telha de sete ou de 12 metros, e os barcos que fazem a ida e 

volta para lá não tinham como carregar telhas, e o prefeito propôs serrar a telha e levar em 

duas, e não podia. E quando aluga uma balsa só para levar uma telha, o preço muda 

completamente, e então todas essas são peculiaridades que o local impõe o desafio ao 

administrador, por isso é muito importante e ganha na ponderação de importância por uma 

análise de crédito é que o dinheiro foi liberado para construir um determinado bem, seja em 

posto de serviço de saúde, seja uma escola, seja uma ponte, e, temporânea, ou mesmo 

extemporânea, foi construído e está funcionando, está servindo a população, e esse item é o 

mais importante de todos, porque cumprir os cronogramas, prazos e até orçamentos feitos e 

aprovados por quem não conhece a realidade específica da região, eles correm um risco 

gigante de estarem pondo o administrador uma coisa inexequível a ele, e aí você diz, “poxa, 

mas o administrador deveria ter dito da inexequibilidade antes, e no desespero que vive o 

administrador público municipal, onde as verbas são sempre muito inferiores, e a capacidade e 

a necessidade da prefeitura, e a capacidade dela de dar respostas, ele fazer beiço para 

dinheiro é uma coisa que os próprios eleitores dele e a oposição farão o possível para não 

entenderem. Então nesse caso, eu sugeriria que pudesse fazer uma avaliação não do método 

tradicional, mas levando e ponderando com o valor esses dois itens, o primeiro é a declaração 

dos 100% e o segundo é a importância que a população dizia, “poxa, mas nós estamos 

servidos, nós recebemos isso e está funcionando para nós, o que o prefeito fez para nós aqui 

com recursos do estado do Pará está no servindo”, e era o que foi possível fazer e eu acho que 

nós estaríamos sendo mais justos na análise desse processo, é isso que eu tinha a dizer. Muito 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Essa questão da justiça é meio discutível conselheiro, pela tese que Vossa Excelência expôs 

aqui, nós temos que abandonar qualquer tipo de planejamento e controle da obra porque as 

situações são difíceis. Olha, eu venho da engenharia, eu vi obras grandiosas, por exemplo, lá 

no centro, no coração do Marajó, barragem da tartaruga, localidade de Jenipapo, onde tem 

duas vezes só por ano, ou é água cheia nas palafitas ou não tem mais nada e anda de pé de 

burro. Então, eu acho que nesse aspecto Vossa Excelência antecipou o juízo de valor, ainda 

não dei o meu voto, que toda a obra no interior do Pará e do Brasil ela deve relaxar 
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absolutamente no controle do planejamento técnico, e quem é que não sabe aqui qual é a 

região do Pará em que é preciso levar pedras, areia, cimento e agora mesmo o governo 

inaugura a cachoeira do Arari a Salva Terra, e Vossa Excelência sabe que não tem pedra no 

Marajó. E que é difícil o aterro no Marajó, isso tem que estar embutido no planejamento da 

obra, porque ao ficarmos com essas argumentações, temos que rasgar qualquer tipo de 

controle e a situação é difícil e tem que ser o laudo conclusivo que é muito depois de uma obra 

eventualmente feita e qual é o testemunho que tem aqui da população? Esta obra não serve. 

Serve. As obras têm que ser feitas para serem concluídas. E eu com todo o respeito não 

concordo com a argumentação de que por ser o estado do Pará é enorme, é do tamanho da 

Colômbia. Os rincões desse estado ainda hoje têm lugar em que só se chega de barco, e às 

vezes por avião. E levar em conta essas argumentações vamos abandonar qualquer 

planejamento técnico porque é difícil e depois aparece e faz não sei quando, em contrapartida 

não houve, e Vossa Excelência se antecipou ao juízo da justiça e eu procuro fazer o meu voto a 

justiça. E o embrião fundamental do meu pronunciamento nessa casa, eu não quero fazer 

elefante como instrutor de voo. Eu quero ficar com uma realidade, e como Vossa Excelência 

conhece, eu também conheço a realidade do estado do Pará, e eu não me lembro de Vossa 

Excelência também, mas eu penso que ninguém se lembra de julgamento meu que eu tenha 

colocado a justiça de lado, pelo menos eu tento alcança-lo. E agora, justificativa que o local é 

de difícil acesso e de que, por isso, a de haver um abrandamento de toda a condição técnica de 

execução da obra, é melhor fechar o tribunal, não tem mais porque ter tribunal de contas. Se é 

difícil a obra em Salva Terra, em cachoeira do Arari, lá em Salva Terra, ou em Santa Cruz do 

Arari, que muitos falam e que poucos conhecem, porque falar, muitas vezes é fácil, eu conheço 

isso e aquilo e às vezes não é assim não. Muito fácil o juízo de valor, então eu quero contestar 

também como o profissional da área de engenharia que o planejamento é feito para isso, e se 

eu vou fazer aqui, até uma coisa curiosa porque aqui se prolonga o papa, é prolongar o João 

Paulo, mas, quando a gente vai fazer a concorrência, a tomada de preços ou seja lá a carta 

convite, está embutida sim a dificuldade para chegar lá. Eu não posso cobrar o transporte de 

uma obra aqui para Ananindeua, o mesmo que eu vou cobrar para Salvaterra, se eu tenho a 

disponibilidade de um material de construção, aquele é um preço e eu tenho que levar para 

quilômetros de distância nesses rios da Amazônia que o Cipriano conhece tão bem porque 
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trabalhou nisso, e eu tenho que colocar no posto da obra esse custo como não, como é que eu 

vou julgar aqui o preço de metro quadrado construído lá em Santa Cruz do Arari com o mesmo 

de Belém, é claro que não existe isso. Então, eu quero apenas, o que me tocou que Vossa 

Excelência falou no espírito da justiça. E aqui nessa bancada se procura praticar a justiça 

também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Para contribuir para a discussão, e esse caso concreto é de extrema 

importância porque ele mostra a importância dos precedentes dessa corte e a doutora Brenda, 

citou na tribuna um precedente em que essa corte julgara as contas regulares com ressalva e 

imagino eu considerando a dificuldade e o local para se atingir a conclusão de um 

determinado projeto, de um determinado programa. Todos os conselheiros, o Ministério 

Público sem a menor sombra de dúvidas, são guiados para fazer ou para atingir o ideal de 

justiça que todos carregamos. E, ao trazer genericamente a esse plenário as dificuldades que 

todo o município do interior do Pará enfrenta, sem fornecer algo de concreto que ancore a 

dificuldade daquele gestor, e eu vou pegar especificamente esse caso da doutora Brenda, e 

inicialmente o dinheiro não transitou na conta específica do município, há justificativa para 

isso ou apenas a alegação genérica de que naquele município não há agência bancária oficial 

e o gestor buscou? O pagamento foi feito de forma antecipada integralmente, há alguma 

justificativa nos autos para isso? Quer dizer que agora a empresa coloca o gestor contra a 

parede e diz que “se você não me pagar antecipadamente eu não executo a obra”. E quando 

ela venceu um procedimento licitatório cuja as regras são estabelecidas pela administração e 

há alguma justificativa nos autos para quando da visita dos técnicos dessa corte, estar com 

apenas 15% executado e quando a empresa já receberá todo o valor? Há alguma justificativa 

para depois passados mais alguns meses essa mesma obra cujo o dinheiro já havia sido 

repassado para empresa executora, estar apenas com 60% de execução? Não há justificativa 

nenhuma nos autos, o que há são alegações genéricas da dificuldade do gestor do município, 

que são diferentes dos municípios de Belém ou da capital do estado, “mas, o posto foi 

entregue, eis o que importa”, doença não espera. O posto era para ter sido entregue em 2007, 

e certamente pessoas sofreram e foram penalizadas pela desídia na fiscalização da entrega 

dessa obra. Doença não espera dois anos, e aquele cidadão que dependia daquele posto em 

Ribeirinho, o que ele via era uma obra inacabada, e isso partindo do pressuposto de que a 
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obra fora executada com o dinheiro repassado pelo convênio, porque no bojo de tudo que 

consta nos autos, o que se tem é um laudo emitido dois anos depois e atestando que essa obra 

foi cumprida. E com que dinheiro? Não se sabe, porque a empresa já havia executado, já havia 

recebido tudo, então, o que eu peço é que essa corte reflita bastante para que analisando o 

caso concreto e os documentos que foram trazidos aos autos, por que? Porque ao simplesmente 

enxergar a dificuldade de um gestor que é igual para todo o município do Pará e com base 

nisso julgar a conta regular ou irregular com ressalva, ela prejudica o bom gestor. Que é 

colocado no mesmo saco do gestor incompetente, aquele gestor que não fiscaliza, que não é 

cumpridor dos seus deveres, que entrega uma obra com dois ou três anos de atraso, mas 

entrega, vai ser tão premiado quanto aquele gestor que diante das suas dificuldades, correndo 

atrás e fazendo aquilo que dele se espera, não consegue entregar no mesmo prazo e entrega 

com dois anos de atraso e ambos vão ter o mesmo tratamento, porque ambos enfrentaram a 

mesma dificuldade, mas um procurou atuar enquanto o outro se deitou na dificuldade que é 

reconhecida pelo município. E eu acho que isso cria um critério de injustiça muito grande, a 

corte deve sim sopesar as dificuldades que o interior do Pará enfrenta e que é a obrigação 

dessa corte, não tem como fechar os olhos para essa realidade, mas, essa dificuldade, essas 

intemperes, elas têm que estar cabalmente circunstanciadas nos autos, e não custa nada ao 

gestor do município mandar uma carta ou e-mail, ou um telefone para a empresa, não custa 

nada. Mas isso não está nos autos – não há justificativa alguma. E quando da citação, também 

ele se quedou inerte. O que está são alegações trazidas em plenário que não tem, repito, 

substrato nenhum nos documentos que compõem os processos. Então, são essas as 

ponderações e eu acho que essa corte tem sim que levar em consideração as dificuldades de 

cada caso concreto, mas é um ônus do gestor e no mínimo documentar essas dificuldades, e 

não apenas, “mas, é um município cujo o transporte só chega de balsa, nenhuma empresa quer 

ir”. Então, o prefeito corre atrás e manda e-mail, cobra e ele chega, “olha, corte de contas, eu 

fiz o que eu pude, e infelizmente o cronograma da dificuldade do município não foi possível 

cumprir”, e aí sim a corte de contas vai levar isso em consideração. Mais uma alegação 

genérica e sem nada documentado nos autos e coloca o bom e o mau gestor no mesmo saco. E 

certamente esse não é o objetivo dessa corte de contas, e não é o que a sociedade e o povo 

paraense merecem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 
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Teixeira: Eu primeiro queria convidar, a doutora Brenda, ou o responsável senhor Alcides, se 

desejar vir aqui porque eu gostaria de fazer algumas perguntas, está em discussão e eles 

tiveram uma fala usando a metade do tempo previsto em regimento e eu primeiro não vi, 

conselheiro André, sinceramente, na fala de Vossa Excelência nenhuma distorção em relação a 

interpretação que deu o conselheiro Nelson, eu não percebi isso. Eu acho que todos nós 

caminhamos para praticar a justiça, eu acho que Vossa Excelência fez uma reflexão e eu vou 

apenas para colaborar, porque todas as falas tem que ter um valor, a do conselheiro Nelson é 

importante as ponderações dele, e o doutor Felipe agora muitíssimo importante, assim como 

Vossa Excelência e eu posso dizer assim, eu tive a oportunidade de ir a Limoeiro cinco vezes, e 

a primeira vez eu não tenho como esquecer, porque lá tem três maneiras de ir a Limoeiro, de 

barco, que é o mais comum, de avião, eu fui de avião e de carro, que o grau de dificuldade é 

muito grande, porque primeiro tem que ir para Cametá. Só que na época eu não tinha como 

chegar de carro a Limoeiro, a estrada não permitia isso, eu cheguei em Limoeiro, uma pista de 

pouso, estrada de chão, quer dizer, pista de chão, capim, o avião pousou e eu... não era o 

doutor Alcides o prefeito a época, era um outro prefeito, e a gente estava esperando o carro 

para nos levar do aeroporto para a cidade. E aí chegou um trator e com uma carrocinha, e aí 

ele parou lá perto e começou a botar as nossas malas em cima do trator, e eu levei a minha 

esposa Meire, e ela foi de salto. E aquilo me marcou profundamente, eu disse: “não, não é 

para levar as malas, nós estamos esperando um carro”, e ele disse, “que carro? Aqui não 

passa carro, não tem como, somente o trator”, e subimos no trator, ela tirou o salto, subimos 

na carroceria do trator para poder chegar a cidade. E em um determinado momento o trator 

atolou para chegar na cidade de Limoeiro. E aí chamaram uma pá mecânica para puxar o 

trator que nos transportava e não tinha como sair da minha memória aquilo. E na época em 

Limoeiro tinha uma rua pavimentada em concreto, uma rua. E hoje está fazendo uns 12 anos 

que eu não vou lá, porque a maioria das ruas, doutor Felipe, era de madeira e estiva, as ruas 

de madeira, passarelas de madeira, e, eu indago as coisas, eu fui cinco vezes, essa foi a 

primeira e depois eu voltei lá, não foi pela dificuldade, eu voltei, a estrada estava melhor, o 

carro pode me pegar no aeroporto e não foi mais um trator. E acompanhei a administração do 

prefeito Alcides, e pelo que eu vi no tribunal, depois que eu cheguei, principalmente nas 

defesas da doutora Brenda, levando em acontecimento memorial da administração dele, foi 
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uma administração de bons resultados. E uma coisa que eu gosto nele e na filha dele que é 

advogada, vem aqui, procura se defender, procura acompanhar e tem o maior respeito pelo 

tribunal. E aí, conselheiro André, eu vi chegar a balsa com areia, com seixo, com pedra, 

porque não tem esse material lá e a reflexão que eu faço agora e eu quero me dirigir a ele para 

perguntar, primeiro, olha o tempo desse convênio, pelo que eu estou vendo é de 2006 ou 2007? 

É essa a data do convênio? E o valor do convênio foi de 25 mil? Quanto foi a contrapartida? 

Pode responder. Quanto foi o valor do convênio? Manifestação do Senhor Alcides Abreu 

Barra: Foi 25 mil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: E quanto foi a contrapartida da prefeitura? Manifestação do Senhor Alcides Abreu 

Barra: Foi 2 mil e uma fração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Coragem ele teve de aceitar um convênio desse, conselheiro André. Como é 

que faz um posto de saúde em Limoeiro do Ajuru com o grau de dificuldade, agora como eu 

acabei de colocar, em um valor desse. O que é que acontece? Os prefeitos aceitam qualquer 

migalha, e eles estão a pão e água. E, às vezes quando eles conseguem um pouquinho através 

de um deputado ou do próprio governador, eles aceitam, “vamos dar o nosso jeitinho, e vamos 

fazer”, não é assim que acontece? Porque eles não têm dinheiro para nada. Então, primeiro, o 

valor foi insignificante, mesmo levando em conta o tempo de 10 ou 11 anos, esse valor não 

daria para fazer um posto de saúde. Mas, como eu também não vi o projeto, poderia ser um 

posto de saúde pequeno, e aí daria. E eu gostei, da argumentação trazida pela advogada, pela 

doutora Brenda, eu concordo com Vossa Excelência nisso, porque passa na cabeça da gente 

um filme do que acontece em um município como Limoeiro do Ajuru. A obra foi concluída na 

sua gestão? Manifestação do Senhor Alcides Abreu Barra: Foi, Senhora presidente, senhores 

conselheiros, senhor representante do Ministério Público, pensando aqui e me parece que falta 

fazer mais algum esclarecimento, principalmente a respeito da questão da vigência. Eu não 

concluí a obra, eu acho até que eu não concluí a obra extemporaneamente, porque eu tenho 

uma prorrogação de prazo que foi até 12/12/2008, praticamente no final do meu mandato. E, 

como bem colocou quando o conselheiro relator Nelson Chaves questionou a minha 

procuradora se havia condições de fornecer algum, teria algum fato novo, ela colocou que 

poderia sim. E o que poderia? Aquilo que já foi até colocado aqui, os documentos da 

comunidade, ela não colocou, mas eles podem conseguir que o posto ficou condicionado na 
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minha gestão e documentos do prefeito de que naquele momento da transição e que faz o 

levantamento dos bens públicos isso já consta como um bem público construído na gestão 

anterior ao prefeito que me sucedeu, e então o que e aí eu não sei porque, o que aconteceu foi 

que o último laudo da SESPA já em um mandato inclusive de outro gestor, talvez por alguma 

necessidade de fiscalização na época e o próprio prefeito tenha pedido, mas eu deixei a obra 

concluída. E até os laudos que estão sendo verificados houve 15% ou 40% até porque foi no 

período em que foram feitas as inspeções, a última foi em 25 de março de 2008, e hoje com 

mais um certo conhecimento técnico eu até fico analisando esse segundo laudo. Olha só, 

fundações de peças de madeira de lei concluído. Piso e assoalho em madeira de lei, concluído. 

Cobertura e telha de barro, pintura, concluído. Ponte em madeira de, 80% que seriam as 

etapas da obra. A ponte de acesso... e por que o laudo me dá 40% só? Vamos começar a 

analisar essas coisas aí também. Hoje eu já tenho um certo conhecimento e me pego para 

discutir isso aqui, talvez na época não, eu era prefeito só. Então, é preciso que sejam 

analisadas também essas questões, para que não se vá de encontro ao que o nobre conselheiro 

colocou aqui, e que está passando por cima dos ditames da lei, e para concluir, eu volto a 

insistir, o meu prazo para a conclusão dessa obra era o final de 2008. E eu conclui a obra. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quer dizer, 

se está na fase de discussão, eu queria fazer uma pergunta a Vossa Senhoria. Para não dizer 

que as avaliações e os levantamentos constantes no processo feito pelo órgão técnico, pelo 

Ministério Público eles estão incorretos? Porque aqui há uma coleção de documentos já 

avaliados, o senhor disse e preste atenção, eu estou apenas fazendo uma pergunta ao senhor. 

Não se está julgando aqui a sua honorabilidade que eu sei que é inquestionável. Estamos 

julgando documentos de processos e isso aqui vem de uma análise de um setor técnico 

ratificado pelo Ministério Público. O senhor está contestando a análise aqui? Manifestação do 

Senhor Alcides Abreu Barra: Não. Em absoluto. Eu só quero que tenha um outro olhar. E outra 

coisa, que a minha procuradora esqueceu talvez pela carga de informações que ela tinha que 

passar, é que a outra notificação, inclusive, a outra servidora da 13ª regional fez, ela recebeu. 

E a minha filha não recebeu, nós não recebemos. Nós não fomos notificados. Nós só sabemos e 

tivemos conhecimento, recebemos a notificação porque mudamos de endereço e agora no 

julgamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 
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Então eu entendi errado. Eu quero novamente na discussão e respeitosamente a Vossa 

Senhoria dizer que é de praxe nessa casa e eu mesmo dei testemunha nesse julgamento agora 

de perguntar a parte se algo novo poderia ser acrescido para que nós pudéssemos fazer, e o 

senhor há de convir que em um processo volumoso como esse, com certidões, com avaliações, 

por exemplo, a justificativa que o eminente procurador faz, e uma antecipação de 100% do 

valor da obra, então a firma recebe 100% para depois fazer. E isso está colocado nos autos e 

então, quando nós questionamos no sentido até de uma ajuda, doutora Brenda, que lhe 

representa muito bem, é no sentido de que se houvesse e aqui quem participa dos julgamentos 

desse tribunal há de dar o testemunho nesse sentido. A flexibilidade, a tolerância que se tem de 

todos com as partes para o esclarecimento da verdade e, principalmente para a consecução da 

justiça, então foi perguntado e nesse momento se ficar discutindo o juízo de valor, “porque eu 

coloquei”, é absolutamente impossível, e essa oportunidade foi dada aqui nessa sessão, hoje, e 

o que foi dito pela nobre procuradora é que nada de novo teria para ser acrescido agora, 

portanto, nós estamos julgando as peças constantes do processo. Muitas delas oriundas da 

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

Senhora presidente, eu queria cooperar, existe um fato novo nesse processo apresentado pela 

senhora Gilda. Ela foi notificada para comparecer a esse julgamento e pela exposição dela, ela 

não é responsável. Então, a verdadeira ou verdadeiro responsável foi citado? Tem um 

responsável que não é ela, e sendo verdade o que ela acabou de dizer, como é que se pode 

concluir esse processo? Ela não é responsável, mas é uma questão da instrução processual, e 

eu consultaria até a Secretaria. Pausa. A matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu 

seu voto para julgar as contas irregulares e condenar solidariamente os senhores Alcides Abreu 

Barra, Gilda Dias Souza e a empresa Exata Engenharia e Construção Ltda. à devolução de 

R$15.006,35 (quinze mil e seis reais e trinta e cinco centavos), e aplicar de forma 

individualizada aos senhores Alcides Abreu Barra e Gilda Dias Souza, multas nos valores de 

R$1.500,63 (um mil e quinhentos reais e sessenta e três centavos), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pela grave infração a norma legal, e, ainda, aplicar a senhora 

Luciene Andrade Medeiros Ranieri a multa no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e 

dezenove centavos), pelo descumprimento à Resolução nº 13.989/95 e observar as 

recomendações na parte final do parecer ministerial e determinar ainda a declaração de 
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inidoneidade da empresa Exata Engenharia e Construção Ltda, com a penalidade de suspensão 

do direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público pelo prazo de 2 anos, de 

acordo com o art.87 da Lei 8.666/93, por inexecução contratual. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim se posicionaram: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Acompanhou o Relator; Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator, para julgar as contas regulares com ressalva; Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Divirjo do relator, para julgar as 

contas irregulares sem devolução de valores, aplicando as multas regimentais sugeridas pelo 

relator, excetuando-se aquelas incidentes sobre o débito; Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto divergente apresentado 

pelo Conselheiro André Teixeira Dias; Voto da Excelentíssima Conselheira [Presidente] Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira Acompanho o voto divergente apresentado pelo Conselheiro 

André Teixeira Dias. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria 

de votos, acatar a posição divergente do Conselheiro André Teixeira Dias. Em seguida, sua 

Excelência solicitou a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos processos 16, 20, 19 e 

07. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51896-5, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Fernando Agostinho Cruz Dourado, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de 

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

nº 2017/50636-1, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Manoel Francisco de Abreu, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 não 

conhecimento do pedido de Rescisão formulado pelo senhor Manoel Francisco de Abreu. 

Porém, acaso seja conhecido, pugna pelo não provimento, manter todos os termos da decisão do 

Acórdão 54.448 de 05.02.2015. A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do 

responsável pelas presentes contas, Doutor Elder Almeida 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 ilustre presidente e nobres julgadores, a prestação de contas em 

análise como dito pelo relator trata-se do convênio firmado com a associação Monte Castelo, e 
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esse convênio, o objeto dele era para a aquisição de um material de construção em um galpão 

a ser realizado na comunidade de laranjeiras, e essa comunidade de laranjeiras fica a seis 

quilômetros do centro do município de Tucumã, ou seja, fica no interior do município e um 

local de difícil acesso. E nós tivemos a vistoria pelo órgão técnico da ASIPAG no município de 

Tucumã para que fosse atestado in loco a construção do galpão. E essa visita ocorreu apenas 

na associação, eles não tiveram o deslocamento até a comunidade de Laranjeiras, para que ela 

possa vistoriar se o galpão teria sido ou não construído. E a prestação de contas foi realizada 

dentro do processo e demonstrando a execução física e financeira do objeto contratado, e o 

impasse que nós temos é quanto a realização da vistoria técnica, uma vez que eles não 

conseguiram largar êxito na localização do galpão que foi construído. E frente a essa 

dificuldade, o senhor Manoel, que é o presidente da associação depois que ele tomou o 

conhecimento das visitas infrutíferas que teve a fiscalização técnica, ele requereu ao município 

de Tucumã através do seu departamento de engenharia que fosse até o local e emitisse um 

laudo técnico se tivesse ou não construído o galpão. Certo que o laudo técnico foi emitido e 

juntado aos autos como documento novo, o que fundamenta a rescisão não é um documento 

emitido pela ASIPAG ou pelo tribunal de contas, mas sim por um órgão público no qual estava 

mais próximo do prestador de contas e que pôde auferir a realização do galpão. Motivo pelo 

qual foi impetrada a rescisão protocolada de forma tempestiva. Podemos observar que a 

vistoria da prefeitura foi realizada no ano de 2016, no mesmo ano no qual se encerrava o 

último recurso pertinente e que pudesse ser impetrada a rescisão e com o prazo de vencimento 

de cinco anos. E caso o recorrente requeresse ao tribunal de contas, ou a ASIPAG para que 

realizasse no local uma nova vistoria, essa não teria tempo hábil da tramitação interna do 

deslocamento da equipe técnica da ASIPAG para que fosse até o município visitar essa 

comunidade de laranjeira onde foi construído o galpão, motivo pelo qual recorreu ao órgão 

público que estava mais próximo a prefeitura, e aonde tinha um corpo técnico capaz de efetuar 

a aferição da construção ou não do galpão. Eu gostaria de salientar que todo o processo 

correu à revelia do prestador de contas, e com o qual não tendo assim, demonstrado dentro do 

lapso temporal a construção do galpão. Vale enfatizar, nobres julgadores, a visita técnica que 

teve da ASIPAG, eles não foram até a comunidade de laranjeiras, e sim apenas falaram com o 

presidente da associação, que é o senhor Manoel. E o senhor Manoel como presidente da 
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associação, ele já por estar com uma certa idade e um pouco afastado, quem acompanhava os 

convênios, a execução, era o seu filho, o José Alves Júnior Bezerra, que é o que consta o 

relatório durante a visita técnica, e os vistoriadores estiveram junto com o senhor Manoel, o 

qual informou que o seu filho que estaria incumbido de realizar a construção do galpão e 

acompanhar a obra a ser realizada, eles entraram em contato com ele e com a vice que estava 

viajando, e são os impasses que apresentam no laudo técnico e que teve a dificuldade de 

comunicação. E não tiveram várias visitas, teve sim duas tentativas de visitas. Teve a primeira, 

a qual restou infrutífera e a segunda que foi apenas via telefone, já que um telefone e ligaram 

para saber se o senhor Júnior Bezerra, que era o filho dele que acompanhava a construção do 

galpão estava no município para acompanha-los até a comunidade de laranjeiras. Então, 

nobres julgadores, eu gostaria de enfatizar que a visita técnica não ocorreu no local de 

construção do galpão, o objeto do convênio é para a construção do galpão na comunidade de 

laranjeiras. Não houve o deslocamento da equipe técnica da ASIPAG que era o órgão 

competente para realizar a fiscalização até a comunidade de laranjeiras, e eles foram apenas 

até o município de Tucumã onde encontram o presidente da associação, o qual informou que 

não soube identificar para eles onde seria a construção do galpão, eu acredito que se os 

responsáveis técnicos tivessem dito que seria o convênio, para a construção do galpão na 

comunidade de laranjeiras ele teria levado ele até a comunidade de laranjeiras, porque ali 

todos conhecem, é uma comunidade próxima ao município de Tucumã. E o documento com o 

qual tido, como um documento novo que subsidia essa rescisão é sim o laudo técnico emitido 

por um órgão público pelo departamento de engenharia da prefeitura de Tucumã, e o 

recorrente pela insuficiência financeira não tinha como contratar uma equipe de engenharia 

para realizar essa fiscalização e a qual eu acredito que de pronto não seria recebido pelo 

tribunal como um documento novo, um documento produzido por uma contratação particular. 

E foi juntado o documento do município de Tucumã, que é um órgão público imparcial a 

demanda e que visa apenas demonstrar a realidade dos fatos, e motivo pelo qual foi 

apresentada a rescisão. Obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Esse é outro processo que eu 

desejo compartilhar com os senhores, trata-se de um pedido de rescisão que para nós é o 

último tiro de misericórdia, e as ponderações que foram feitas pelo advogado deixam a 
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ASIPAG em uma situação muito difícil e a gente sabe que a ASIPAG funcionava precariamente 

e foi um órgão criado em que não tinha um servidor efetivo na ASIPAG, eu tenho o 

conhecimento e a ASIPAG naquele momento quem mais realizava convênios e celebrava 

convênios. A ASIPAG não existe mais, ela foi extinta, e o que ele está dizendo é que o técnico 

da ASIPAG foi lá no município, mas não foi na obra, porque a obra era da zona rural. E que o 

segundo momento, apenas a pessoa da ASIPAG ligou para saber se a obra foi realizada. 

ASIPAG extinta, eles se valeram do município para emitir um laudo que não pode, não é parte 

de um processo do município de Tucumã, e tem um laudo no processo, do município, da 

prefeitura de Tucumã, dizendo que a obra foi realizada. Eu quero compartilhar com os 

senhores a preocupação e o desdobramento desse processo, considerando o último grau de 

recursos aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público 

de Contas Felipe Rosa Cruz: Bom dia, doutor Elder, que fez a sustentação, o senhor afirmou na 

tribuna que o processo correu à revelia do responsável, mas se trata originalmente de uma 

prestação de contas, e não ficou claro para mim o que o senhor quis dizer com o processo à 

revelia. Se o senhor puder esclarecer esse ponto inicialmente. Manifestação do Senhor Elder 

Almeida: No decorrer do processo originário ele foi notificado, porém não se manifestou, 

permaneceu inerte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Então só que a gente não esqueça o processo originário, 

nesse processo originário ele foi notificado e não apresentou o documento pertinente, e o 

motivo pelo qual o Ministério Público inclusive, salvo engano fui eu, não, não fui eu quem 

oficiou, mas o motivo pelo qual o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso, 

é porque primeiro que não se trata de um documento novo, o documento novo é aquele que a 

parte desconhecia a sua existência ou conhecendo não podia dela fazer o uso, e não é nenhum 

desses caso. É um documento produzido muito posteriormente por alguém completamente, 

ainda que um órgão público, completamente alheio e que não tem juridicamente no meu 

entendimento não tem validade para esse processo. Então, só para que a gente não esqueça a 

linha do tempo desse processo que originou o julgamento pela irregularidade, e o que ancora 

nesse momento o pedido de rescisão. Só para reiterar aquilo que o Ministério Público já juntou 

aos autos. Esgotada a fase da discussão, sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do 

pedido e no mérito, reformar a decisão rescindenda para julgar as contas irregulares, porém, 
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sem devolução de valores, mantendo a multa pela infração à norma legal. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, exceto o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino que divergiu do relator e adotou como voto o parecer ministerial, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria (5x1), acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51347-4, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Rui Guilherme Sousa da Silva, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

conhecimento do recurso, e, no mérito, pela manutenção do Acórdão nº 55.833. Presente em 

plenário, o Advogado Marcos Cantuária, procurador do recorrente Rui Guilherme Sousa da 

Silva, utilizando-se da prerrogativa regimental, apresentou os seguintes argumentos: Bom dia, 

excelentíssima conselheira e doutora Lourdes Lima, excelentíssimos senhores conselheiros 

dessa egrégia corte de contas, excelentíssima senhora e conselheira substituta e relatora. Não 

é bem um fato novo, é uma ponderação e uma soma ao recurso que foi feito de reconsideração 

que foi feito pelo meu cliente. A irregularidade das contas se resume no fato de possíveis 

emendas encontradas nas notas fiscais de número 10 mil, são três notas fiscais, desculpe, 

1.051, 1.502, 1.053. Folhas 25, 27 e 29 dos autos, então, a ponderação que eu faço é o 

seguinte, usando o próprio decreto estadual que consta do voto da excelentíssima senhora e 

conselheira relatora, que é o regulamento do ICMS, a lei diz o seguinte, que será considerado 

inidôneo o documento fiscal que contiver declaração inexata e estiver preenchido de forma 

ilegível ou ainda contiver rasuras ou emendas que lhe prejudiquem a clareza. Esse foi o 

dispositivo citado pela excelentíssima senhora relatora. Eu peço vênia para fazer a seguinte 

ponderação, eu sempre uso nas minhas defesas o argumento da interpretação da lei, e faço isso 

desde a faculdade, tenho 30 anos de formado, sou servidor municipal da Câmara Municipal e 

também tenho 30 anos. Lá eu inclusive, se me permitirem eu vou colocar apenas um fato, o 

tribunal de contas do município de Belém usando a constituição federal entende que pelo 

subsídio dos vereadores atender a um limite de 75% dos deputados estaduais, na somatória dos 

12 meses de subsídio não comportaria o 13º porque iria além do valor do que está fixado, do 

que é permitido por lei, do limite, e usando a constituição federal e interpretando a 
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constituição federal, eu vejo que essa norma é anterior a uma que diz logo em seguida que o 

total da despesa da remuneração dos vereadores não pode ultrapassar o limite de 5% do total 

da receita corrente líquida do município, logo, eu entendo que existem dois limites, e isso é 

uma interpretação que eu defendo tão pouco porque para mim é possível sim um 13º subsídio 

dos vereadores como acontecem em outras casas legislativas. E essa é uma interpretação da 

lei, então veja bem, eu entendo aqui interpretando a lei, que se a rasura ou a emenda ela não 

prejudicar a clareza do documento, logo o documento fiscal não pode ser considerado 

inidôneo, ele não é inidôneo, é uma interpretação da lei, certo? Então, se as declarações são 

exatas, se elas foram preenchidas, se as notas fiscais estão preenchidas de forma legível, ou 

seja, as emendas que lá se encontram não podem prejudicar a clareza do documento, e os 

documentos são claros, está claro o documento e o ponto específico está na data da emissão da 

nota e na data da autenticação das notas, mas se você examinar os autos, vocês vão verificar 

que as datas são legíveis e são exatas, portanto, não prejudicam a clareza do documento, não 

prejudicando a clareza do documento eu peço vênia a todos os conselheiros para pedir a 

reforma da decisão nesse sentido. Muito obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para Conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Consultado o Plenário, 

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

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

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. A partir 

deste momento, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias ausentou-se em 

definitivo da sessão plenária. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51043-7, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Alenquer, responsável João Damaceno Filgueiras, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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, sem imputação de débito e aplicação da multa-sanção ao seu 

responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do responsável pelas 
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presentes contas, Doutor Maílton Marcelo Ferreira 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: Muito obrigado, excelência, senhora presidente, em seu nome eu homenageio a todas 

as mulheres desta corte, a nossa conselheira e demais membros desta corte, estimado relator e 

demais funcionários, jurisdicionados e advogados aqui presentes. Bom, esse é um convênio 

firmado com o município de Alenquer, com a antiga SEOP, hoje SEDOPE, para a ampliação 

de uma creche no município. E os laudos técnicos de engenharia de todos os órgãos que 

fizeram a fiscalização e a análise comprovaram que o recurso foi aplicado 100%, enfim, o 

objeto foi atingido em sua totalidade, e o relatório técnico preliminar e a manifestação 

ministerial opinam pela irregularidade das mesmas, e sem imputação do débito por entender 

que neste procedimento, relator, houve uma infração a norma legal. O parecer do Ministério 

Público e aí eu peço a força e eu peço para que eu possa me dedicar um pouco a ele, porque é 

um parecer muito bem feito, muito bem sustentado, porque revelam coisas interessantes em 

relação ao convênio, primeiro é que ele efetivamente foi executado e segundo, que o 

procedimento licitatório está dentro dos procedimentos previstos na 8.666, com a única 

ressalva em relação a aquisição da taxa do edital, e revela também que os preços estão 

compatíveis com o mercado, e, enfim, nós temos hoje a oportunidade de analisar um convênio 

que foi executado, que foi prestado conta pelo gestor, que fez o procedimento licitatório, e 

aonde que reside a mácula das contas para que ela possa ser julgada regular segundo o 

Ministério Público de Contas? Dois pontos, o primeiro e é porque o gestor deixou de exigir 

durante a execução da obra as certidões de INSS e FGTS, e traz como fundamento básico e 

principal de que essa ausência de exigência estaria trazendo, estaria maculando as contas pela 

irregularidade porque seria um agrado de infração a norma, porque caberia ao gestor nesta 

qualidade fazer a exigência por que? Porque subsidiariamente o município poderia sofrer 

sanções futuras por ventura se a empresa não estivesse honrando esses compromissos. E esse é 

o primeiro ponto, nesse aspecto o Ministério Público apresenta a jurisprudência colacionada 

pelo TCU, o ministro Ubiratan, o Zé Murcio, de 2011 e 2012, também traz decisões da súmula 

do TST, importando sobre a questão da subsidiariedade, e por fim, sustentando a tese e o STF 

enfrentou exatamente o mesmo tema, ou seja, se por ventura o município, o gestor não exigir 

isso aí, ele pode vir a ser subsidiariamente responsável pelo compromisso de honrar as 
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obrigações patronais, perdão, as trabalhistas e previdenciárias. Perfeito. Eu trago a luz do 

tema de que nesse ano o STF voltou a enfrentar o tema, e por maioria, seis a cinco, ele mudou 

esse entendimento e disse o seguinte, que firmando tese de repercussão geral ficou definido o 

seguinte, o inadimplemento dos cargos trabalhistas dos empregados do contratado não 

transferem automaticamente ao Poder Público e o contratante, e a responsabilidade pelo seu 

pagamento, seja em caráter solidário ou seja em caráter subsidiário. Todo o tema enfrentando 

até o julgamento deste recurso extraordinário número 760931, é exatamente o que é apontado 

pelo parecer ministerial de que não havendo, o contratado não assumindo e tendo feito o 

compromisso trabalhista previdenciário, automaticamente já haveria a subsidiariedade, o STF 

por maioria ele mudou esse entendimento. Então, a preocupação ministerial ela é válida e ela é 

forte, com certeza absoluta, mas a jurisprudência já caminha em outra distância. E sobre esse 

aspecto é importante verificar que nos autos e é importante frisar isso, não existe nenhuma 

comprovação de que existiu alguma ação trabalhista contra o município e que ele tenha 

respondido subsidiariamente com qualquer verbas por ventura que a contratada não tivesse 

assumido, então, diante desse quadro por óbvio, pela ausência de um prejuízo, pela ausência 

de má fé, o convênio foi executado na sua integralidade e por conta de tudo isso, a gente pede 

que seja julgado regular ainda que com ressalva, por que? Porque o relatório também aponta 

algumas falhas pontuais, mas essas falhas pontuais não têm a força de atrair a irregularidade 

das contas, porque não se afere e não se verificou na instrução qualquer tipo de má fé do 

administrador. Nesse aspecto com as vênias do relator determinado ao órgão técnico e do 

parecer ministerial muito bem elaborado, pedimos que sejam julgadas regulares as contas, 

porque não houve prejuízo ao erário capaz de torna-las irregulares. Muito obrigado. Pausa. 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, Suas Excelências assim se posicionaram: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Adoto como voto o parecer do Ministério Público de Contas; 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior Adoto como 

voto o parecer do Ministério Público de Contas; Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator; Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator; Em seguida, 
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a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar a posição do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50375-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Juruti, responsável Manoel Henrique Gomes 

Costa, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela irregularidade das contas, sem devolução de valores, com aplicação da multa-

sanção e multa-coerção e regimental ao responsável extensiva, ainda, multa regimental a 

senhora Eutália Barbosa Rodrigues e determinações ao responsável, ao Município de Juruti e a 

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. A seguir, a Presidência 

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

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

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssima senhora 

presidente desta corte, conselheira Lourdes Lima, excelentíssimo senhor representante do 

Ministério Público, doutor Felipe Rosa Cruz, é sempre um privilégio e um prazer estar aqui e 

essa corte é sempre muito bem presidida, a senhora reencontrando o doutor Felipe com o seu 

novo visual. E conselheiro relator Nelson Chaves, conselheiro Cipriano, excelentíssimo senhor 

conselheiro Luís Cunha, excelentíssima senhora Rosa Egídia. Eu gostaria também de 

cumprimentar aos conselheiros substitutos, na pessoa da excelentíssima senhora e conselheira 

Milene Cunha, e como eu disse, é sempre um prazer e um privilégio voltar a esta casa e utilizar 

desta tribuna. Especialmente, nesse momento revigorado pela épica vitória do Paysandu no 

último sábado que me inspirou a vir nessa tribuna nesse dia. Senhores conselheiros, em 

meados do ano 2000, em torno de 2006 ou 2007, o município de Juruti vivenciou um momento 

de grande transformação, que foi o início da implantação do projeto Juruti naquele município, 

pela Alcoa, pela multinacional Alcoa para a exploração do minério de bauxita. E, todos nós 

sabemos que a implantação desses grandes empreendimentos e nesses pequenos municípios da 

Amazônia ao mesmo tempo em que trazem desenvolvimento econômico, também trazem 

significativos impactos ambientais e sociais também. Preocupado com essa situação, o gestor 

da época que assinou esse convênio, o senhor Manoel Henrique, ele procurou em 2007, a 

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e apresentou um projeto a essa Secretaria no 
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valor de 180 mil reais, para que fosse desenvolvido nos centros de referência e assistência 

social do município cursos profissionalizantes, e para ser oferecida as pessoas que vivem com 

uma determinada vulnerabilidade social para que aproveitasse esse momento, porque a 

implantação desses projetos eles tem dois momentos, quando na fase de implantação é um 

período em que a população dobra, para se ter uma ideia, ali está a população de Juruti em 

2016 com 55 mil 179, mas na época em que foi firmado esse convênio a população de Juruti 

era em torno de 30 mil habitantes. E na época da implantação do projeto, a população foi para 

quase 70 mil habitantes, então o impacto é muito forte no município, por isso que o prefeito 

procurou esse apoio na Secretaria para qualificar uma mão de obra local para tirar proveito 

dessa situação em benefício da população. Só que houve uma demora da Secretaria de 

Desenvolvimento Social do estado em atender essa demanda. E não atendeu da forma como foi 

solicitado pelo município, conselheira Lourdes Lima, porque o projeto era em torno de 180 mil 

reais, e depois de reanalisar e fazer vários estudos, o estado disse que poderia ajudar o 

município com apenas 27 mil reais. Para implementar o projeto que já estava pronto, a 

prefeitura topou ser aquela coparticipe que entraria com o maior recurso, porque era uma 

necessidade do município. Então, nos convênios firmados pelo estado, geralmente o estado 

entra com um valor, e o município entra com o valor menor, geralmente em torno de 10%, em 

torno de contrapartidas, digamos é um convênio de 100 mil, o município entra com 10 mil. E 

aqui ocorreu o inverso, neste convênio de 180 mil, o estado entraria com 27 mil, conselheira 

Rosa Egídia e o município com 153 mil, 232 reais, e essa foi a proposta apresentada pelo 

estado para participar desta iniciativa. E o município acatou e como o conselheiro Luís Cunha 

falou ainda a pouco, os nossos municípios, os nossos pequenos municípios, qualquer coisa que 

caia no cofre, eles fazem de tudo para segurar. Então o município acatou, só que o que 

aconteceu? Em 2008, mesmo estando no início a implantação desse projeto, nós vivenciamos a 

nível internacional e a nível de Brasil também, porque nós não podemos sair do contexto, o 

início de uma das piores crises econômicas mundiais, que foi a crise de 2008 e que se 

prolongou até 2009, que provocou a queda de arrecadação do país, do estado e 

consequentemente dos municípios, tendo os órgãos estatais que rever os seus orçamentos e eu 

acredito que até nessa corte deve ter acontecido isso, porque depende dos repasses do estado. 

Então, todos os entes estatais diante daquela crise econômica que dizem que foi até maior que 
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a de 1930, e todos os entes estatais tiveram que rever os seus orçamentos e em função disso 

promover o contingenciamento de recursos, e o município como dos entes federados é mais 

vulnerável e é o primeiro sócio deste grande impacto. Então em consequência dessa crise 

financeira mundial que impactou as receitas dos entes federados, o município também foi 

obrigado a contingenciar e a eleger políticas públicas que era mais emergencial. Então, por 

conta disto, conselheiro Nelson Chaves, e foi que o município em função desse ajuste 

orçamentário decorrente de um fator externo que atingiu o país e o estado dos municípios não 

fez o aporte da contrapartida nesse convênio de 153 mil reais, volto a dizer, um convênio de 

180 mil, e em função da dificuldade do município de fazer esse aporte foi que realizaram os 

aditivos, foram realizados três aditivos neste convênio, mas como a crise se prolongou, ela 

começou em 2008 e foi terminar em meados de 2010, essa queda de arrecadação foi que o 

município não teve como fazer esse aporte. Mas, em compensação com o repasse que foi feito 

pelo estado, de 27 mil e que foi realizado em duas parcelas, uma parcela de 21 mil e outra 

parcela de cinco mil, ela ainda foi parcelada, conselheira Rosa Egídia, a parte do estado de 27 

mil ainda foi parcelada em duas vezes. E o município realizou em um dos seus centros de 

referência de assistência social, doutor Felipe Cruz, cursos profissionalizantes, e por uma 

entidade de reconhecida capacidade, que é o SENAC, que é a unidade de Santarém, e que cujo 

o relatório de realização dos cursos está acostada nos autos as páginas 162 a 165, em que o 

SENAC que eu volto a dizer, é um órgão reconhecidamente capacitado para fazer esse tipo de 

curso que é... realizou no município de Juruti três cursos, em que foram beneficiados 45 mães 

de família, conselheira Lourdes Lima, com cursos de manicure, culinária, fabricação de pães e 

doces, foi um curso que foi na medida da capacidade intelectual daquelas pessoas que estavam 

sendo atendidas. Voltando a dizer, para que elas pudessem tirar proveito daquele momento 

econômico e daquele novo ciclo econômico que começava no município com a implantação do 

projeto de Juruti. E consta nos autos também o relatório técnico dessa corte que diz que não 

houve malversação de recursos e mesmo não ocorrendo o aporte houve sim uma realização 

parcial do que se tinha projetado e que não foi realizado como se tinha apresentado por essa 

questão da crise financeira, que abalou as finanças do município e o relatório técnico não 

aponta qualquer malversação e qualquer desvio de finalidade, no mesmo sentido conselheiro 

Nelson Chaves, caminha o Ministério Público que constata essa irregularidades dizendo que 
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não houve um apanhado de custo, de pesquisa de preços até porque conselheiro, doutor Felipe, 

na nossa região no extremo oeste do Pará, nós sabemos que o Pará é um país dentro do Brasil. 

A realidade aqui é uma e no Marajó é outra, no sul do Pará é outra, e lá no oeste do Pará é 

outra, até a situação climática aqui nós temos fenômenos da maré, e lá são seis meses 

enchendo e seis meses vazando. Então, nós temos todas essas dificuldades, então a única 

entidade que o município encontrou capaz de realizar, e esses eventos no município foi o 

SENAC de Santarém que se propôs a enviar uma equipe para fazer como fez, e é incontestável 

conselheira Rosa Egídia, como eu já falei a capacidade técnica do SENAC de realizar esses 

cursos e é reconhecido nacionalmente, do SENAC, do SENAI, e se a pessoa que tem a 

formação de SENAI e SENAC, tem praticamente um passaporte para o emprego. Então foi essa 

a razão que levou o gestor a optar pelo SENAC, e não fazer uma abertura de um processo 

licitatório optando pela inexigibilidade. E eu volto a repetir, o relatório do órgão técnico do 

tribunal não aponta a malversação de recursos, não aponta o sobre preço, não aponta o desvio 

de finalidade e o Ministério Público apesar de elencar essas irregularidades que eu coloquei 

de não ter feito um apanhado de preços de não fazer o processo licitatório e também conclui 

como colocou o doutor Felipe Cruz, que não houve prejuízo ao erário e não houve danos ao 

erário opinando pela irregularidade sem devolução. Tanto que o que não levou este convênio a 

ser feito como foi projetado foi a justificativa que eu já coloquei que é da brutal de receita no 

ano de 2008 que impactou todo os entes estatais. Tanto da união, quanto do estado, e quanto 

do município em função da grave crise financeira internacional que se instalou no mundo 

naquela época. E quando nós fomos citados conselheiros Nelson Chaves, isso aqui é 

importante colocar para o senhor para apresentar justificativa, nós pedimos a prorrogação do 

prazo, e tivemos concedido por Vossa Excelência a prorrogação do prazo para a apresentação 

das justificativas e essa justificativa, conselheiro Nelson Chaves, que são exatamente essas que 

eu estou colocando nessa oportunidade, foram encaminhadas a esta corte de contas, e porém, 

senhores conselheiros, eu cometi um erro, qual foi o erro que eu cometi? Que quando eu 

preparei as razões da justificativa e encaminhei a essa corte, eu coloquei o número do processo 

que estava no telegrama, e que o número do processo que consta no telegrama é o 2012/50603-

6, e não o número do processo que estava no relatório, que é o 2013/50375-8, ou seja, eu fui 

pelo que estava no telegrama e não me atentei que lá no relatório o número do processo era 
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outro, conselheiro Julival, e essas justificativas acabaram sendo acostadas em outro processo 

que não tinha nada a ver com isso. Um processo do Hospital Gaspar Viana, e nós só viemos 

constatar essa falha quando eu fui notificado do julgamento, porque eu vim olhar o processo, 

verificar se haviam sido analisadas as minhas justificativas e eu me deparei com a ausência da 

minha justificativa no processo. E verificando porque não estava lá, foi que eu costumo ler 

detalhadamente as coisas, e eu digo, “eu não posso ter tirado esse número da minha cabeça”, 

para colocar nesse processo. E fui verificar que eu tinha usado o número que tinha sido 

digitado no telegrama. Então, houve um erro e eu acabei indo por esse erro também, mas as 

justificativas que constam da minha defesa e que eu apresentei tempestivamente naquela época, 

mas, que foi parar em outro processo por causa deste erro que eu estou relatando a Vossa 

Excelência e que são exatamente essas, conselheiro Nelson Chaves, que eu estou colocando 

neste momento. E de maneira que eu acredito que essa justificativas que são realidade, a crise 

financeira internacional foi um fato que é de conhecimento de Vs. Exas. e ela foi impactante 

para as finanças públicas fez vários entes estatais reverem os seus projetos para aquele ano. 

Ela foi e ocorreu, e foi prolongada, foi de efeito prolongado, e de maneira que diante dessa 

situação como não há desvio de finalidades, como não há malversação de recursos públicos e 

como o próprio Ministério Público diz que não houve nenhuma lesão ao erário, é que nós 

pugnamos ao plenário que ao invés de julgar as contas irregulares, conselheiro Nelson 

Chaves, ela seja julgada regular com ressalva. E já que não houve prejuízo ao erário e houve a 

realização do curso parcialmente, Mas, houve na medida do repasse que foi feito pelo estado, e 

não sendo atendido como imaginava o município, as justificativas que eu já elenquei, e ou se 

optar Vossa Excelência conselheiro Nelson Chaves, eu repliquei aqui a justificativa que eu 

encaminhei a época que foi citado a este tribunal e que cuja a justificativa foi parar em outro 

processo pelo erro que eu já li e disse que nós cometemos, e que se for do seu entendimento eu 

acredito que pela celeridade processual nós poderemos encerrar esse julgamento hoje, o que é 

um convênio de pequeno valor e não ocupar o tribunal. Pela tramitação de mais um processo 

que isso gera custos, gera trabalho e eu pugno que seja pela regularidade com ressalva, mas, 

se entender Vossa Excelência diferente, já que eu trago aqui as justificativas que eu apresentei 

naquela época ao tribunal, que seja acostada e que seja recoberta a instrução. Mas, eu 

acredito que é possível encerrar esse julgamento hoje. Mas, deixo ao seu critério conselheiro 
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Nelson Chaves. O senhor é um conselheiro que é extremamente diligente nas suas decisões, e, 

que, com certeza vai opinar pela posição mais adequada, era o que eu tinha a dizer, obrigado. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para acolher a documentação apresentada e 

solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior ausentou-se da sessão plenária. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2009/51176-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Colegiado de Secretários 

Municipais de Saúde do Estado do Pará, responsável Jader Teixeira Gardeline, Procurador 

Felipe Rosa Cruz, 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 parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais. Pausa. 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$108.786,54 (cento e oito mil, setecentos 

e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$2.175,73 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), pelo débito 

apurado. 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. Registrou-se o regresso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior à sessão plenária. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50957-6, 

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

Estado, procedência Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Caeté, 

responsável Waldir Júlio Nascimento dos Santos, Procurador Antônio Maria F. Cavalcante, 

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 
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valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável extensiva 

aos senhores Moisés Moreira, Waldir Ganzer e a Associação da Comunidade Remanescente de 

Quilombo do Caeté, ficando, ainda, responsáveis solidariamente pelo débito apontado. Pausa. 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, aplicar 

ao seu responsável as multas nos valores de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela 

irregularidade e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela infração à norma legal e, ainda, aplicar 

ao senhor Moisés Moreira dos Santos a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), 

pela ausência do Laudo Conclusivo. 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 2011/51860-8, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, responsável Evaldo Oliveira da 

Cunha, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, sem devolução de valores e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável extensiva aos senhores Nilson Pinto de Oliveira e José Pires de 

Oliveira Filho servidor responsável pela emissão do laudo. Em face da sugestão da multa ao 

servidor e considerando que as comunicações estão incompletas requer a reabertura da 

instrução processual para suscitar a citação do senhor José Pires de Oliveira Filho. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares, sem glosa de valores 

e, aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$4.530,00 (quatro mil e quinhentos e 

trinta reais), pela irregularidade e R$906,18 (novecentos e seis reais e dezoito centavos), pela 

remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado 
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o Processo nº 2012/50574-7, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Agência de Regulação 

e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, exercício financeiro de 2011, responsável 

Miguel Fortunato Gomes dos Santos Júnior, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 aplicação da multa 

regimental ao seu responsável e recomendações à Arcon, de acordo com as manifestações pela 

Secex. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, aplicar ao seu 

responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), nos termos do art.243, III, 

“b” do RITCE e recomendações formuladas pela Secex. Consultado o Plenário, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator; tendo 

sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando preceito 

regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50501-3, que trata da Prestação 

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

Fundação Luiz Rebelo, responsável Edino Carmo Batista Gomes, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, 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 glosado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável. Pausa. 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$2.318,17 (dois mil, trezentos e dezoito 

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

reais), pelo dano ao erário e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela intempestividade. 

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 2016/50791-5, que trata da Prestação de 
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Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Instituto Biofábrica de Cacau, responsável Henrique de Almeida, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis ao seu responsável e 

recomendação da remessa de cópia deste parecer à SEDAP, bem como à entidade convenente, 

sob pena de caso de reincidência, ser-lhes aplicadas às penalidades cabíveis. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão 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 da 

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51723-7, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável 

Valciney Ferreira Gomes, 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 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. Pausa. 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$39.998,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e 

oito reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo 

débito apurado e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), pela instauração 

desta tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50485-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, responsável Francisco 
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Coutinho Braga, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo das 

multas-sanção e multa-coerção ao seu responsável e ainda multa coerção ao senhor José Ivaldo 

Martins Guimarães e determinações ao responsável e ao município de Mãe do Rio. Pausa. 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, e aplicar ao seu 

responsável as multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pela irregularidade e 

R$1.000,00 (um mil reais), pela instauração da tomada de contas; e, ainda, aplicar ao senhor 

José Ivaldo Martins Guimarães a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo 

não atendimento a diligência desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2013/50497-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais 

da Comunidade de Limão, responsável João Zacarias da Silva, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor conveniado e aplicação das multas-sanção e coerção ao seu responsável, 

ficando solidariamente responsável pelo débito à Associação dos Produtores Rurais da 

Comunidade de Limão. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as 

contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis os senhores João Zacarias da Silva e 

Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Limão pelo débito com o erário estadual 

na importância de R$121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais), aplicando-lhes a 

cada um multa de 10% (dez por cento) pelo débito e, ainda, aplicar ao senhor João Zacarias da 

Silva a multa no valor de R$906,12 (novecentos e seis reais e doze centavos), pela remessa 

intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

com exceção do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que se declarou suspeito de participar da 
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votação deste processo. Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Registrou-se neste 

momento, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior se 

ausentou da sessão plenária. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53175-3, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Rio Maria, responsável Aldo 

Fernandes de Souza, Procurador Antonio Maria F Cavalcante, cuja Relatora foi a Conselheira 

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

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

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

conveniado, sem prejuízo da aplicação de multas regimentais ao seu responsável, ficando 

solidariamente responsável a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, pelo descumprimento 

da Resolução nº 13.989/95 e recomendações a Seduc. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para 

com o erário estadual de R$4.527,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais), aplicando-lhe 

as multas nos valores de R$452,00 (quatrocentos e cincoenta e dois reais) pelo débito apontado 

e R$906,00 (novecentos e seis reais), pela instauração da tomada de contas e envio de cópias da 

decisão à Seduc, Auditoria Geral e Ministério Público do Estado do Pará. Consultado o 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Registrou-se o retorno do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior à sessão plenária Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50518-0, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará, 

responsável Antônio Silas Melo da Cunha, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

conveniado e aplicação das multas cabíveis ao responsável, ficando solidariamente 

responsáveis os senhores José Alyrio Wanzeller Sabbá e Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto, 

pelo descumprimento da Resolução 13.989/95. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para julgar as contas irregulares, com devolução de RS 12.222,00 (doze mil, duzentos e 

vinte e dois reais), com aplicação de multas de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado, e 

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

contas, e que sejam responsabilizados solidariamente pelo débito, o Sr. José Alyrio Wanzeler 

Sabbá no valor de R$ 8.910,00 (oito mil, novecentos e dez reais) e o Sr. Sandoval Bittencourt 

de Oliveira Neto na importância de R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais), aplicando-

lhes multa individual de 10% (dez por cento), sobre os respectivos débitos apontados. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim deliberaram: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator; Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o Relator; Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator, excluindo a 

responsabilidade solidária atribuída aos senhores Sandoval Bitencourt e Alírio Sabbá e as 

multas a eles aplicadas; Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho a divergência apresentada pelo Conselheiro Luis Cunha; Voto 

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

Acompanho o voto divergente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, 

por maioria de votos (3x2), acatar a posição divergente. Neste momento, a Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira transferiu a direção da 

sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves eis que havia 

necessidade de se ausentar temporariamente do recinto. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua 

Excelência após os cumprimentos, determinou ao senhor secretário o prosseguimento da leitura 

da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2014/50761-9, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Criativa de Micros Produtores e Produtoras Rurais da 

Comunidade Novo Jauará, responsável Pedro Ferreira de Araújo, Procurador Patrick Bezerra 

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

responsáveis pelo débito o senhor Pedro Ferreira de Araújo e a Associação Criativa de Micro 

Produtores e Produtoras Rurais da Comunidade Novo Jauará e determinações à concedente. 

Pausa. 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$13.333,33 (treze mil, 

trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo dano ao erário e R$1.000,00 (um mil reais), pela tomada de 

contas e determinações à Seop, de acordo com parecer do Ministério Público de Contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51919-6, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Laércio Rodrigues Pereira, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de 

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

nº 2016/50945-5, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Marcos Venícius 

Gomes, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

Neste momento, Sua Excelência Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves restituiu a 

Presidência à Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que agradeceu o 

apoio recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta. Em seguida registrou-se, 

ainda, a saída do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior da sessão plenária. 

Prosseguindo foram anunciados os Processos nºs 2015/51419-8, 2016/50027-9 e 2016/50108-9, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

indeferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao senhor Luiz Claudio Lopes 
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Chaves e que sejam citados os senhores Alice Viana Soares Monteiro e Luiz Claudio Lopes 

Chaves para apresentarem defesa e recomendações à Sead e ao Hospital Ophir Loyola. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário este assim 

se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do 

relator opinando pelo registro excepcional; Voto da Excelentíssima Senhora Excelentíssima 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o voto divergente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, 

por maioria de votos (3x1), acatar o voto divergente. Neste momento o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior retornou à sessão plenária. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2015/51669-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital 

Ophir Loyola, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo indeferimento do registro, com aplicação da multa regimental ao senhor Luiz 

Claudio Lopes Chaves e que sejam citados os senhores Alice Viana Soares Monteiro e Luiz 

Claudio Lopes Chaves para apresentarem defesa e recomendações à Sead e ao Hospital Ophir 

Loyola. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator 

opinando pelo registro excepcional; Voto da Excelentíssima Senhora Excelentíssima 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o voto divergente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, 

por maioria de votos (3x2), acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2013/50902-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Benedita de Assunção Nunes 

Campinas, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. 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 pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2008/52354-1, que trata do Ato de Pensão em favor de Rosa Pinto de Alcântara, Procurador 

Antonio Maria F. Cavalcante, 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 

deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51853-0, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Vanucia de Nazaré de Sousa Mota, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

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

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

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

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

adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51653-0, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Cristiane do Socorro Sousa Costa Mesquita, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 
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ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2015/50260-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Dalila Oliveira Dias Rodrigues, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

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

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

pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o 

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

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Luís da Cunha 

Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50247-2, que trata da Prestação de 

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

procedência Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, exercício financeiro de 2007, 

responsável Paulo Gerson Novaes de Almeida, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cuja 

Relatora foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

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

2016/50498-3, que trata da Representação realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, 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 

conversão da Representação em Tomada de Contas Especial, com regular instrução do feito 

para efetiva identificação dos respectivos responsáveis e quantificação do dano, ressalvando, 

para tanto, a aferição dos itens alhures destacados. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 
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determinar que a presente Representação seja anexada à prestação de contas referida 

(2015/50186-6), para análise em conjunto. 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 

2016/50499-4, que trata da Representação realizada pela Justiça Federal de Primeiro Grau no 

Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Senhora presidente, eu peço vênia 

para rapidamente fazer um breve resumo do que diz respeito essa representação, só para 

clarear a importância da medida cautelar solicitada por esse parque. Trata-se de uma 

representação apresentada pelo juiz titular, na primeira vara federal e diretor da subseção 

judiciária de Marabá, e narra o representante a sua excelência, a formação de trilhos de rodas 

em um trecho de 65 quilômetros da PA 150, e ocorre que quando autuada essa representação, 

o tribunal por provocação da 4º CCG, fez juntar o expediente que já corria aqui nessa corte e 

um expediente de fiscalização daquela controladoria, e que acerca do acompanhamento de 

obras de grande vulto, esse grande procedimento de fiscalização englobava esse trecho e muito 

mais, ele englobava todos os 450, 405 quilômetros dessa PA, e enquanto a representação se 

circunscrevia a 65 quilômetros. E a conselheira relatora, não sei se era a conselheira Milene 

ou a conselheira Rosa, determinou a juntada daquele expediente nessa representação e em 

ambos os expedientes a controladoria de obras e a CCG constataram inequivocamente o 

defeito na prestação do serviço com a formação desses trilhos de rodas que põe em risco a 

trafegabilidade no local e os usuários dessa PA. Com base nisso e atestando de forma cabal o 

dano decorrente dessa má prestação de serviço no valor de 21.136.541,32 (vinte e um milhões, 

cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), é o que o 

parquet pugna pela expedição de medida cautelar para que a SETRAN oficie as empresas 

prestadoras desse serviço e para que as suas dispensas façam a correção desse serviço sem 

prejuízo, obviamente da conversão dessa representação em tomada de contas especial para 

que se apure a extensão efetiva do dano causado por esse serviço defeituoso que foi prestado. 

Então feitos esses esclarecimentos, nada mais havendo a acrescentar eu reitero tudo o que 

consta no parecer. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 
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forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar à Setran, cautelarmente, 

que intime as empresas Sanches Tripolini Ltda e CFA Construções, Terraplenagem e 

Pavimentação Ltda a fim de que estas refaçam às suas expensas, os serviços mal executados de 

recuperação da Rodovia Pa-150; determinar, ainda, a conversão dos presentes autos em Tomada 

de Contas Especial, promovendo-se a citação dos agentes relacionados do relatório do 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51193-8, 

que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual em Regime 

de Convênio Cônego Batista Campos, responsável Jaceli Vale Ferreira, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido 

de vistas formulado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão de 

01/12/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos 

processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação 

da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência passou a tratar dos assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se 

nos seguintes termos: Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a solicitação de 

arquivamento e baixa no sistema desse TCE do processo de número 2017/520337-3, tendo em 

vista ter sido autuado em duplicidade. E a coordenadoria de informação e documentações 

identificou o equívoco e requereu a referida providência. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.939, 

desta data. Ainda com a palavra, a Presidente assim se pronunciou: Essa presidência redistribui 

a todos os conselheiros e conselheiros substitutos para que nós possamos trazer a pauta da 

próxima terça-feira, dia 22 para que a possamos tomar as devidas providências em tempo 

hábil no sentido da alteração da resolução nº 3.799 de 09 outubro de 1970 que instituiu a 

medalha Serzedelo Correia e dá outras providências. Também essa presidência comunica aos 

senhores conselheiros, conselheiros substitutos, Ministério Público e ainda hoje o conselheiro 

André falou da impossibilidade de acompanhar, inclusive ele que é um entusiasta nessas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1384

fiscalizações in loco e amanhã, eu estou dizendo que foi ele quem propôs essa ida até lá e o 

diretor geral do NGTM, que mandou um ofício para essa corte de contas e essa presidência 

todos os conselheiros e o Ministério Público, e, amanhã nós estaremos, de acordo como foi 

combinado, indo até a Avenida João Paulo II, esquina com a rua Mariano, ver – nós temos um 

mapa anexo – como foi solicitado pela equipe através do doutor César Augusto Brasil Meira, 

César Meira, para que nós pudéssemos ir em menor número de veículos e nós conseguimos um 

ônibus, um micro-ônibus para que todos nós possamos estar aqui às 08 horas e 30 minutos, 

aqueles que quiserem seguir de ônibus conosco, às 08 e 30, e os conselheiros que não puderem 

participar ou os conselheiros substitutos, ou mesmos os procuradores do Ministério Público, 

nós gostaríamos de convida-los, que eles pudessem pelo menos encaminhar um assessor para 

nos acompanhar nessa visita. É uma visita técnica, e, nós achamos, todos de grande 

importância para a missão do tribunal, e está aqui dentro da cidade de Belém e é uma grande 

oportunidade para todos nós participarmos e então estamos apenas reavisando, reconvidando 

a todos que a partir das 08 horas e 30 o ônibus vai estar aqui mais ou menos umas nove horas 

da manhã nós estaremos seguindo até aquela obra que está sendo realizada pelo governo do 

estado, para uma visita técnica. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Senhora Presidente, eu desejo fazer um registro, já conversei com o 

conselheiro Nelson, com o conselheiro Luís Cunha e a doutora Rosa, o Conselheiro André por 

não está mais aqui com a gente, mas com certeza vai apoiar. É com felicidade que eu peço 

vênia a esta corte de contas para parabenizar, senhora presidente e os senhores conselheiros, 

eminente representante do Ministério Público, todos os soldados brasileiros, pois no dia 25 de 

agosto, data em que se comemora o “dia do soldado”, conselheiro Luís Cunha, Vossa 

Excelência foi soldado e cabo e eu queria nessa data emblemática, conselheiro Nelson, é a 

data de nascimento do Duque de Caxias, que nasceu em 1803, esse renomado oficial foi 

considerado patrono do exército brasileiro pela ordem desse título de dia do soldado que se 

constitui como uma justa homenagem ao nascimento do patrono do exército. Apesar do que 

representa um soldado no imaginário as suas ações por si só traduzem a essência da profissão 

militar, que é evocação, heroísmo, patriotismo, disponibilidade, permanência e dedicação 

exclusiva, são apenas algumas características peculiares das suas atribuições e são repassadas 

para a sociedade como um todo. O exército e o exercício das forças armadas no Brasil, da 
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atividade militar, por natureza exige o comprometimento da própria vida, e é desta forma que 

inúmeros cidadãos fardados anonimamente e de forma silente defendem as nossas fronteiras e 

guarnecem mais de oito milhões de quilômetros quadrados das fronteiras do território nacional. E 

então por essas e outras razões senhora presidente, muito justo e merecido que o tribunal de contas 

do estado do Pará, se assim os meus colegas conselheiros, conselheira Rosa, os conselheiros 

substitutos e o eminente e digno representante do Ministério Público, encaminharmos oficialmente 

uma manifestação de congratulações, louvor e parabéns a todos os soldados brasileiros, 

principalmente os do exército, da marinha e da força área do Brasil, que além do trabalho social 

que desempenham protegem a nossa nação e todos devem merecer essa honraria. Senhores 

conselheiros tem várias instituições no Brasil, legislativo, o executivo e até do próprio judiciário 

em que haverá a movimentação nesse dia, e reconhecimento ao dia do soldado. E a Assembleia 

Legislativa do estado do Pará, a Câmara Municipal de Belém, eu tenho uma sessão com o 

conselheiro Luís Cunha que me mostra que vai ser até no dia 24 e o plenário neutro mirando a 

Assembleia Legislativa. Enfim, o que eu quis confirmar, obrigado conselheiro Luís Cunha, é que 

haverá manifestações, e como não tínhamos ainda nos programado nesse sentido, talvez ano que 

vem poderá ser feita alguma questão nesse sentido, mas, o mínimo que poderíamos fazer é 

manifestar oficialmente as congratulações e homenagens e parabéns pelo dia do soldado brasileiro 

e incluindo aí o exército da marinha e aeronáutica, e se for aprovado, presidente, encaminhar o 

conselheiro Nelson que ia propor aqui ao exército e a marinha, e a força área brasileira, e essa 

manifestação do tribunal cumprimentando pelo dia do soldado brasileiro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero me associar a oportuna 

manifestação do conselheiro Cipriano e eu comungo com os termos da manifestação do ilustre 

conselheiro de maneira que eu opino favoravelmente a essa proposta do conselheiro Cipriano 

Sabino. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nos Ofícios nºs 235-237/2017-SEGER. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente presidente, a semana que vem nós 

devemos estar concluindo, aliás, já está pronto, mas, conversando com a doutora Milene Cunha, 

nós temos uma proposta exatamente da criação do programa estadual de esporte escolar, e é uma 

proposta de resolução que vai nortear e ajudar o estado e já está em funcionamento em alguns 

estados brasileiros, e já foi elaborado um amplo estudo, doutora Milene se dedicou muito com o 

nosso gabinete também, e nós devemos concluir na próxima semana e eu queria informar, o meu 
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nome e da conselheira Milene, nós devemos estar encaminhando ao Ministério Público de Contas 

essa proposta de resolução com os estudos feitos e de forma resumida em virtude da hora, que eu 

tenho certeza de que há interesse e já foi manifestado a mim dessa proposta de criação do 

programa de transporte escolar do estado do Pará, e o Ministério Público gostaria muito que ele 

se manifestasse e fizesse as suas contribuições para em seguida encaminharmos aos conselheiros e 

se todos concordarem, fazer e aprovar uma resolução e encaminhar para o estado apenas a título 

de orientação e sugestão para que eles possam realizar um transporte melhor, mais eficiente e 

obviamente corrigir os desvios e as irregularidades possíveis do transporte escolar. Tem a ver com 

o repasse de recursos, com a questão dos convênios e a eficiência do transporte escolar, é uma 

matéria muito importante e que está sendo debatida em vários estados e o tribunal do estado do 

Pará já tem conversado desde o início do ano e aliás, começou ano passado em janeiro e está tudo 

pronto e até o meio da semana presidente, estamos entregando para o Ministério Público e em 

seguida aos conselheiros com uma proposta para receber sugestões, emendas e a avaliação dos 

conselheiros para aí sim depois, eu acredito que antes de setembro ou outubro trazermos ao 

plenário para a votação. Presidente, o último comunicado é um breve relatório, a senhora vai fazer 

comigo? Eu faço já. Vamos lá, eu queria pedir a Secretaria rapidamente, já temos duas viagens, 

atendendo até a uma resolução do conselheiro Nelson Chaves que solicita para dividirmos o 

conhecimento e trocarmos experiências e dar satisfação de uma maneira que todos possam 

compartilhar e fazer uma breve apresentação no plenário e o relatório de viagem que tivemos e 

não só eu, mas eu vou aproveitar e falar, que pode prosseguir, o relatório de viagens, essa foi em 

Santarém, nós estivemos em Santarém para dois eventos, que eu participei de um, e a conselheira 

Lourdes de dois, o programa TCE Cidadão, que foi na segunda-feira pela manhã e tarde, e 

entrando pela noite. Eu vou fazer um breve resumo, Vossa Excelência pode me ajudar, essa aí foi 

no tribunal de contas dos dois municípios, foi uma abertura do evento, a conselheira Lourdes 

esteve lá como presidente e o presidente do tribunal de justiça. A conselheira Mara, o conselheiro 

Zeca Araújo, o prefeito de Santarém e a as autoridades. O doutor Felipe Rosa Cruz, a doutora 

Elisabeth Salame e o vereador representando todos os vereadores dos municípios da região, 

presidente do tribunal de justiça, o doutor Ricardo, presidente do tribunal de contas do estado, a 

conselheira Lourdes Lima, o doutor Felipe Rosa Cruz, e o Ministério Público de Contas, e eu lá 

fazendo a segurança do pessoal. E embaixo estava o pessoal de Santarém, da unidade regional um 

conosco, a doutora Silaine que esteve presente também e a conselheira Lourdes. E a conselheira e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1387

presidente entregando o diploma da primeira palestra que ocorreu na abertura do evento e em 

seguida essa é uma servidora da fazenda federal que estava lá em Santarém, a coordenadora da 

fazenda federal, a última e prossiga a transparência. O evento transcorreu na sua normalidade, 

foram segunda, terça, quarta e quinta, três dias de evento durante o dia todo e a todo, e aí com 

própria participação dos conselheiros, tanto do TCE como do TCM prossiga, e aí todos falaram da 

mesa, todos tiveram a sua fala, e o doutor Felipe falou, a conselheira Lourdes falou e os demais 

falaram também. E essa foi a apresentação do nosso representante da unidade regional um, e o 

doutor Antônio Carlos, que é o coordenador da região e fez a palestra do controle interno e falou 

sobre o controle interno, uma palestra muito prestigiada e teve um debate muito grande, muitas 

perguntas, prossiga a transparência. Já na quinta-feira essa que a palestrante do tribunal de 

justiça do estado que fez a palestra e que recebeu o diploma, prossiga... a visita da conselheira 

Lourdes, presidente da unidade regional um, que foi logo na segunda-feira e eu fui no outro dia, na 

terça ou na quarta eu fui lá visitar. Prossiga a transparência, e esse foi já o projeto do TCE 

Cidadão idealizado pelo conselheiro Nelson, e a conselheira Lourdes com a equipe de Santarém 

que coordenou muito bem, a parcela com os estudantes na plateia e com a servidora do tribunal em 

Santarém, colaborando com a gente bastante, e os alunos do nível médio, não é isso? Exato. 

Prossiga, e aí já passamos por eventos de Brasília que eu fui antes de Santarém, e que foi 

exatamente o lançamento do livro Serzedelo Correia “o fascinador do rei”, em Brasília, Distrito 

Federal. A ideia do conselheiro Nelson do Pará já se espalhou a nível nacional, você tem a 

representação de todas as autoridades que estão participando, que participam como determina a 

constituição do controle externo. E o tribunal de contas da união, o presidente do tribunal de 

contas da união, o ministro Augusto Nardes, o ministro do tribunal de contas da união. Vários 

conselheiros de vários estados diferentes com a sua participação e a neta de Serzedelo Correia, 

Gisele Serzedelo Correia. Prossiga com a transparência que vai dar para ver melhor. E aí está ela 

com a conselheira Rosa Egídia que esteve presente e atuante, como sempre, a doutora Milene, 

conselheiro Odilon, conselheiro Luís Cunha, doutor Felipe Rosa Cruz e todos que participaram ali 

com a neta, a Gisele, a autora do livro também, que autografou o livro para todos os conselheiros e 

ministros que estiveram lá, foi muito bom o evento. O conselheiro Nelson está de parabéns e o 

tribunal de contas, Vossa Excelência presidente, está de parabéns, porque um trabalho feito aqui 

no Pará teve essa repercussão extraordinária em Brasília. Prossiga a transparência, bom, aí 

presidente, com esta foi evento, claro que no dia todo, o trabalho de manhã e de tarde, e foi 
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bastante produtivo e eu achei bastante importante para a divulgação e não só do lançamento do 

livro a nível nacional que foi em Brasília. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tinha também o evento do IRB, só com os 

presidentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Isso, o evento do IRB, mas eu não participei, eram só os presidentes. Então foi um evento 

produtivo e eu acho que o tribunal de contas mais uma vez, na presença de Vossa Excelência e do 

conselheiro Luís Cunha, da conselheira Rosa Egídia, do conselheiro Odilon, que nós nos 

deslocamos para Brasília, e depois em seguida para Santarém e cumprimos o nosso papel 

direitinho, deu tudo certo e com isso aí eu faço um breve relatório de viagem e cumprindo a 

resolução e dando satisfação obviamente a todos, obrigado presidente, eu devolvo a palavra a 

Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns, conselheiro Cipriano pela apresentação do relatório que 

envolveu a todos nós, eu acho que já deu mais ou menos para que haja um entendimento de como 

foi o evento, o conselheiro Odilon me falou que já fez também um relatório, entretanto, ele estava 

aguardando esse momento para que nós completássemos esse relatório dessa visita e nós fizemos o 

lançamento, nós temos recebidos, o tribunal de contas tem recebido muitos elogios por essa obra, 

conselheiro Nelson, parabéns por Vossa Excelência ter tido essa ideia de instigar a autora e a cada 

um de nós, inclusive o ex-presidente conselheiro Luís Cunha que começou na gestão dele o 

trabalho e concluímos esse trabalho e hoje está sendo assim, complementamos e tivemos a 

felicidade contratar uma editora excelente e a escolha de uma obra que o Brasil inteiro vem 

elogiando, conselheiro Luís, o Brasil inteiro está elogiando essa obra.. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente, a 

doutora Gisele Serzedelo Correia, ela fez um pedido a nós conselheiros, Vossa Excelência se 

recorda, eu queria apenas lembrar porque fica legal, e é importante isso, ela pediu que fosse 

enviado um livro para ela assinado por todos os conselheiros do tribunal e pelo Ministério Público. 

Ela pediu, então eu passei... passou para a doutora Dione oficiar. Então assim, quando chegar o 

livro, para os conselheiros e conselheiros substitutos, o doutor Felipe, já sabem do que se trata, é 

um pedido pessoal da neta da doutora Gisele Serzedelo Correia, que queria receber um livro 

assinado por todos os conselheiros, e aí eu acho que era importante cuidar disso, porque ela vai 

guardar, com certeza, em um lugar de destaque e não só no coração, mas como na residência dela. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira: Além dos ministros do TCU, e dos presidentes de diversos tribunais do Brasil, do 

presidente do IRB, nós tivemos a presença do cônsul norte americano, dos Estados Unidos, que 

estava presente, o ex-reitor da Universidade Federal do Pará, Seixas Lourenço, que também estava 

lá e foi assim uma data histórica para o nosso tribunal e para os tribunais de conta do Brasil. O 

procurador Felipe estava presente com a doutora Silaine e tiveram a oportunidade, a doutora 

Milene, de participar e sentir a qualidade do evento e o sentimento de alegria de todos que tiveram 

essa oportunidade de participar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu só queria finalizar brevemente, queria cumprimentar ao 

conselheiro Cipriano pela manifestação, pelo conhecimento ao plenário da participação que já 

havia de um certo modo em relação ao de Brasília, mas ele também dá ênfase na presença de 

Vossa Excelência e o procurador Felipe Rosa Cruz, a doutora Silaine e o Ministério Público, um 

evento de Santarém que segundo ele foi absolutamente exitoso, e isso é importante, conselheira 

Rosa, o TCE Cidadão que tanto batalhamos, a conselheira Milene que foi também do conselho e o 

conselheiro Luís Cunha na presidência que apoiou, e a gente vê que essas raízes vão se fixando 

cada vez mais fortemente e mais distantemente da sede do tribunal. E a outra forma e um outro 

objetivo de fazer esse pronunciamento finalizando aqui é que o conselheiro Cipriano ele revigora e 

a verdade ela é a senhora da razão, o tempo melhor se diz, o senhor da razão e a verdade ela 

sempre brota e brota muito fortemente. E a respeito desta resolução, Cipriano revigora tão 

apropriadamente que quando se fez a resolução, é importante sempre relembrar para alguns 

poucos, felizmente, alguns poucos e não muitos, parecia como se fosse, doutor Felipe uma 

bisbilhotice, “porque a resolução vai cobrar das pessoas”, a resolução é democrática e é 

transparente a isso aqui. A transferência do conhecimento quando é uma visita técnica e o 

compartilhamento das informações, então na medida em que o tribunal por meio dos seus 

conselheiros e por meio dos seus servidores, acompanhado sempre permanentemente pelo 

Ministério Público de Contas que vai a algum lugar levando a sua mensagem, ou recolhendo o 

aprendizado nada mais justo que a gente se reúna, e como já fez aqui o conselheiro substituto 

Julival, e outros tantos que tem ido nesse sentido, dizer olha, “eu fui a tal lugar, nós tratamos de 

tais assuntos e eles interessam ao tribunal e eu tenho que compartilhar aquilo que eu auferi lá”, de 

maneira que eu queria parabenizar o conselheiro Cipriano na qualidade de conselheiro, ex-

presidente, de vir aqui e de dividir conosco daqueles momentos, especialmente os que não foram, 

como eu, para dizer daquilo que se tratou, eu acho que isso engrandece a instituição. A gente 
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transferir aquilo que aprendeu, que viu, que ouviu, com todos, eu fico parcialmente envolvido 

nisso, mas o sentido é exatamente esse: dar conhecimento a todos daquilo que nós fomos, ao viajar, 

fazer a representação, ou mesmo recolher conhecimentos técnicos para utilizá-los aqui. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Foi um evento, conselheiro, de alto nível. Nós tivemos o apoio do TCDF, de servidores do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal; do IRB, do ISC, do Instituto Rui Barbosa; do conselheiro 

Sebastião Helvécio, presidente; do ministro Nardes que mandou um braço para Vossa Excelência, 

conselheiro Nelson. O ministro Nardes, sempre que nos encontra, lembra de Vossa Excelência, e 

ele estava lá presente, também. Foi o ministro Nardes e o presidente do IRB, Sebastião Helvécio, 

que propuseram que a gente tivesse a oportunidade, de levar essa grande obra, que foi um evento 

de alto nível, conselheiro Luís. Então, nós ficamos, realmente, muito felizes por esse momento. E 

aos servidores dessa corte de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu queria, conclusivamente, parabenizar o conselheiro 

Cipriano pela prestação de contas. Eu acho isso saudável, a gente prestar contas da nossa viagem, 

do nosso trabalho. Extensivo aos eventos, inclusive um deles que eu participei, junto com o 

Ministério Público e os nossos conselheiros, em Brasília, o nascimento do livro. A gente já falou 

sobre isso, não quero me tornar repetitivo. Foi um momento feliz da instituição. Brilhamos lá fora. 

Mas, como eu disse, conclusivamente, eu estou olhando para o relógio, 14 horas, 7 minutos e 40 

segundos. Que maravilha, uma sessão longa. Isso é muito importante para a instituição, que 

tenhamos processos concluídos para que tenhamos várias sessões assim. Acho que isso é muito 

importante para todos nós. Pode parecer cansativo, mas não é. Esse é o nosso trabalho, que nos 

enche de prazer em poder estar concluindo um trabalho e apresentando o resultado dele à 

sociedade. Hoje, foi uma sessão maravilhosa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência falou, o 

conselheiro Nelson, não apareceu aí, mas a participação do TCE Cidadão Universitário foi, 

também, uma benção muito grande. Foram três turmas, três professores, participando do TCE 

Cidadão, já no nível realmente universitário, e foi uma participação efetiva, conselheiro. Foi muito 

bom o trabalho que a equipe de Santarém realizou. Eles programaram para que nós pudéssemos 

estar, de manhã, na escola estadual de ensino médio, e, à noite, nós tivemos a participação na 

universidade de Santarém, para o TCE Cidadão Universitário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria só fazer justiça, 
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pedindo vênia. Perdão aos meus colegas, da demora. Eu queria registrar, aqui, o elogio ao doutor 

Antônio Carlos e toda à equipe de Santarém, pelo trabalho do TCE Cidadão e pelo trabalho que 

vêm desempenhando lá. E também, pela palestra que ele proferiu no evento do Tribunal de Contas 

do município, que teve parceria com o TCE. Ele fez uma palestra lá, na quinta-feira, houve uma 

participação muito grande. Então, queria só deixar registrado aqui que é importante fazer os 

elogios à equipe toda de Santarém, pelo empenho, dedicação. Vossa Excelência sabe, conselheiro 

Nelson, também: quando tem uma missão, um trabalho, quando chega alguém, eles se dedicam, 

praticamente, 24 horas, ficam lá de manhã, de tarde, de noite, à disposição, ajudando, muitas vezes 

fazendo mais do que o seu próprio compromisso e responsabilidade. Então, eu queria 

cumprimentar e parabenizar todos eles. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu posso até aproveitar, aqui, se o conselheiro Cipriano me permite, 

já que houve essa constatação para Santarém, que eu vejo que a coisa caminha, como está, em 

Marabá, caminhando, eu oficializaria isso, presidente. Como foi um evento lá em Santarém, que 

fizesse um voto de plenário, parabenizando, na pessoa do Antônio, a equipe, a cidade toda, pelo 

trabalho que está sendo desenvolvido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Inclusive, ele teve a oportunidade de nos 

apresentar, conselheiro Nelson, junto com a equipe, o relatório de atividades, e solicitou que este 

plenário possa permitir que ele venha aqui prestar o relatório, oficialmente, e nós até combinamos 

que poderia ser em novembro, que já está, mais ou menos, no encerramento deste ano, e que ele 

venha apresentar já o relatório. Justamente, de Santarém e Marabá. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Por uma gentileza deles, apenas, 

porque tivemos uma convivência no TCE Cidadão, e todo mundo sabe das minhas posições. Na 

realidade, também, isso constata-se com o tempo, porque solicita o que é operosidade, e Marabá, 

também, pela sequência, pelas informações que nós temos tido, estão lá o Alexandre e o Fábio, que 

têm dado o segmento, e, mais do que isso, o idealismo com que eles têm levado o programa do TCE 

Cidadão, não só Marabá, mas nas cidades e municípios vizinhos. Exatamente. Denodadamente. 

Então, realmente, era importante que eles também tivessem o merecimento para receber esse 

elogio pelo desempenho que estão tendo lá. Essa proposta, eu me associo com o Cipriano. Ela é 

feita, conjuntamente, por nós dois. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 238/2017-SEGER desta data. Ainda com a 

palavra, a Presidente assim se pronunciou: Ontem à noite, eu tive a oportunidade de participar de 
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um grande evento, a nível nacional, que está acontecendo aqui em Belém do Pará, e, conselheiro 

Nelson, é o Fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, 

CONFAP. Aconteceu no Palácio dos Despachos, onde o Pará, que, através da FAPESPA, está 

completando, nesse ano, dez anos, e eu gostaria que nós mandássemos, também, votos de aplauso a 

esse conselho e à nossa fundação, pelos trabalhos que vêm sendo realizados com o nosso doutor 

Eduardo Costa. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada no Ofício nº 239/2017-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 quatorze horas e quinze minutos (14h15min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 17 de agosto de 2017. 
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