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ATA Nº 5.494 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta e um (31) 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e nove (29) 

de agosto de 2017, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a 

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

do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Impedido na forma regimental.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, em não havendo expediente a ser 

lido, em seguida, sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2005/54219-7, que trata da Prestação de Contas 
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dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Oriximiná, responsáveis Luiz Gonzaga Viana Filho e Argemiro José Wanderley 

Picanço Diniz, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

Público de Contas, que assim se manifestou: Senhora presidente, bom dia, senhor conselheiro 

relator André Dias e demais conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, cidadãos, 

procuradores, universitários aqui presentes. Como bem pontuou o ilustre conselheiro André, o 

Ministério Público retificou o seu parecer inicial para acompanhar em parte os argumentos da 

defesa que comprovou a devolução do valor que fora depositado indevidamente em uma conta 

da Caixa Econômica Federal. Embora persistam as irregularidades acerca da fragilidade nos 

documentos e que instruem o procedimento licitatório. Dessa forma, eu reitero o último 

parecer que consta nos autos no sentido da irregularidade sem devolução dos débitos, mas, 

com a pugnação das penalidades aos respectivos gestores, é como eu faço, senhora presidente. 

A seguir, a Presidência proclamou que o Advogado Nelson Luiz Diniz da Conceição, 

Procurador do senhor Luiz Gonzaga Viana Filho, estava presente e na forma como lhe faculta o 

art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes 

termos: Excelentíssima senhora presidente desta corte, conselheira Lourdes Lima, digníssimo 

representante do Ministério Público, doutor Felipe Rosa Cruz, senhores conselheiros, senhores 

conselheiros substitutos, jurisdicionados e funcionários deste tribunal. É sempre muito 

prazeroso para mim vir a este plenário exercer o meu ofício a qual eu faço com muito gosto, 

porque é uma casa em que eu me sinto muito bem, conselheira Lourdes Lima, pelo tratamento 

que os advogados e os jurisdicionados de uma maneira geral recebem de forma muito 

respeitosa nessa corte. Eu parabenizo a todos os funcionários desta casa pelo tratamento que 

já são dispensados. Como já colocou o conselheiro relator André Dias, a sexta controladoria e 

o Ministério Público de Contas, opinam no mesmo sentido de considerar as contas irregulares 

e sem devolução de recursos, todavia com a aplicação de multa ao responsável, que eu estou 

defendendo nesse caso, que é senhor Luiz Gonzaga Viana Filho, já que são dois gestores, um 

senhor é o Luiz Gonzaga Viana Filho, a quem eu estou representando e o outro foi o que lhe 

sucedeu no cargo, o prefeito a época, Argemiro José Wanderley Picanço Diniz. Senhora 

presidente, senhor relator, eu começo a minha fala me reportando sobre uma sessão recente 
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nesta corte, em que foi travada uma discussão bastante interessante nesse plenário, em um 

julgamento de um caso de Limoeiro de Ajuru, em que foi um processo que foi bastante debatido 

e que, na verdade, o cerne do debate ali era a questão, conselheiro André Dias, do formalismo 

moderado que é um princípio que em nenhum momento essa expressão foi utilizada no debate, 

mas, toda a discussão ficou em torno disso, em torno de um formalismo moderado e que deve 

ser observado nos processos administrativos de prestação de contas, nos processos de 

administrativos, e do qual o processo de prestação de contas é uma espécie. E por que eu falo 

isso? Porque além de observar o princípio do formalismo moderado, evidentemente é dentro do 

que é possível se considerar razoável, não é qualquer coisa, qualquer erro grosseiro que possa 

ser considerado como um formalismo moderado.  Mas, é porque não podemos perder de vista a 

realidade em que esses convênios são executados, conselheiro Luís Cunha. A nossa realidade 

do estado do Pará, não só do Pará, mas vamos nos ater a ele, porque é o nosso estado, em que 

nós atuamos no momento. Em um primeiro momento, o órgão técnico deste tribunal opinou 

pela regularidade das contas, que foi inclusive acompanhado no primeiro parecer do 

Ministério Público, e em um relatório complementar, já muda o posicionamento, opinando pela 

irregularidade, alegando supostas graves infrações cometidas no processo licitatório. Esse 

convênio, conselheiro André Dias, é um convênio de 2004, e nós estamos em 2017, de quase 13 

anos de tramitação, e o quais foram as alegações do órgão técnico deste tribunal? Para mudar 

o seu posicionamento? Foi porque os preços, conselheiro Luís Cunha, colocados nos 

formulários das cartas convites estavam em grafias de máquinas de escrever, nós estamos 

falando de um processo de 2004. E máquinas de escrever em 2004, nas prefeituras do interior, 

conselheira Lourdes Lima, a senhora sabe bem por ter sido prefeita, era um objeto bastante 

visado. E computador é que era raridade, e temos também que ver a natureza desse convênio. 

O que é este convênio, como dizia aquele deputado de Pernambuco, é uma coisa de furar poço. 

São cinco poços artesianos em comunidades no interior de Oriximiná, que se nós olharmos no 

mapa vamos verificar que Oriximiná tem 107 mil 603 quilômetros quadrados, doutor Felipe 

Cruz. O município de Oriximiná que fica dentro do estado do Pará é maior do que a maioria 

dos países europeus. E nós temos em Oriximiná quase 300 comunidades nessas áreas rurais, 

indígenas e quilombolas, então foram cinco poços artesianos em comunidades do interior. E 

quem é que faz esse tipo de serviço, doutor Felipe, nesses municípios do interior? São 
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empreendedores individuais, não são empresas constituídas por funcionários, com 

equipamentos, as pessoas que se apresentam para fazer esses serviços na prefeitura são 

empreendedores individuais, perfuradores de poços, e aí o que o órgão técnico questiona aqui? 

Porque veio no mesmo padrão, na modalidade, no mesmo formulário padrão, mas é assim que 

era feito, a prefeitura mandava e quando se adotava essa modalidade de licitação, que é um 

convênio de 94 mil reais e que nem foi executado por 94 mil reais, já que 18 mil ainda foram 

parar em uma conta errada da Caixa Econômica, como o senhor mesmo colocou, então ficou 

em torno de 70 e poucos mil reais, se adotou essa modalidade de convite, então a prefeitura 

manda e hoje em dia está mais moderno um pouco, apesar de que nem banda larga ainda 

temos naquela região. A prefeitura mandava o modelo, a proposta do que ela estava querendo, 

para que viesse o retorno do interessado, do licitante, e o que a pessoa fazia? Colocava ali os 

valores naquele formulário, mas, não era da forma que está sendo colocado aqui em que não 

há sigilo, comprometer o sigilo, isso quando retorna para a comissão de licitação, conselheiro 

André Dias, vem dentro de um envelope lacrado, até porque vem dois envelopes, um com a 

proposta e outro com a documentação que é aberta ali na frente de todos, então aonde é que 

está o conluio visto aqui pelo órgão técnico dos tribunais? Até porque o órgão técnico do 

tribunal diz que foi usada a mesma máquina de escrever. Eu sou um advogado e me dou o 

trabalho, conselheiro André Dias, quem trabalha na Secretaria sabe disso, de ler página por 

página do processo. Eu tenho esse zelo com os meus clientes, e, de cara eu observei que isso 

não é verdade. As grafias das máquinas de escrever nas propostas são completamente 

diferentes umas das outras, mas foi feito em máquina de escrever sim, mas o fato de terem sido 

utilizadas máquinas de escrever, foi mandado pelo licitante, e é porque é a realidade local. 

Estamos falando de empreendedores individuais, conselheiro Luís Cunha, do furador de poço. 

O senhor sabe quem é que presta esse serviço nesses municípios do interior. Então não houve 

conluio, doutor Felipe. Eu não sei porque e onde que o órgão técnico enxergou este conluio, 

por causa da máquina de escrever. Porque se chegou a essa conclusão de que houve quebra de 

sigilo das propostas?  Se todos nós sabemos que mesmo nessa modalidade as propostas vêm 

em envelopes lacrados, eles são abertos na frente de todos. E não existe nada nos autos que 

leve a essa conclusão de que houve conluio. Nós não podemos condenar alguém apenas por 

convicção. O estado democrático de direito, conselheiro André Dias, hoje, não permite que se 
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condene ninguém com base apenas em convicção de um órgão técnico. É preciso olhar com 

atenção o que está nos autos e o que está nos autos mostra um sentido totalmente diferente, 

para dizer que são graves impropriedades que caracterizam improbidades administrativas 

para se acusar alguém de improbidade administrativa tem que ter uma coisa, provas 

irrefutáveis, robustas, e não é o caso aqui. E aqui também, conselheiro Luís Cunha, estamos 

falando de qual é o objeto do convênio? Poço. Aquela pessoa quando manda o empreendedor 

individual, quando cada um mandou a sua proposta, mandou preço fechado, conselheiro André 

Dias. “Olha, eu faço o meu poço, os cinco poços por 80 mil, o outro por 90 mil, o outro por 70 

e poucos mil”, porque pela natureza do objeto, conselheiro Luís Cunha, não dá para se exigir 

que um possa dizer que ele fura o poço com o mais barato e outro coloca encanamento mais 

barato, e o outro faz a ligação para a casa dos ribeirinhos mais barato. Não, é o conjunto. A 

natureza do objeto mostra que é uma coisa que tem de encaminhar ao preço, e o produto final, 

então não há conluio, conselheira Lourdes Lima, como propõe aqui, o opina o órgão técnico. 

Não houve quebra de sigilo das propostas, não está evidente esse processo, não está. Eu até 

não poderia estar falando isso aqui, mas, eu faço uma alerta porque eu acho que o órgão 

técnico já entrou no mérito, já fez um juízo de mérito aqui condenando o gestor, ao dizer que 

houve um conluio, onde é que está evidente este conluio? Nós precisamos ter esse cuidado, 

porque nós vivemos um momento neste país em que a classe política está completamente 

demonizada, está todo mundo colocado na mesma vala. Hoje a presunção de inocência não 

existe, temos que provar que somos honestos, e eu não digo nós, estou dizendo os políticos hoje 

em dia. Porque os gestores públicos não são políticos. E eu não sei o que vai ser desse país 

após a Lava-Jato, porque eu fui para a rua para apoiar a Lava-Jato. E eu digo a vocês, eu fui 

para a rua, um amigo meu do Ministério Público Federal me convidava várias vezes e eu ia, 

mas a Lava-Jato que eu queria não é esse que está terminando, com agente do estado fiscal da 

lei fazendo política de manhã, de tarde e de noite em redes sociais. Pedindo condenação de 

pessoas que sequer tem inquérito formado, conselheira Lourdes. E a gente vê, os 

coordenadores da Lava-Jato pedindo a prisão de pessoas que não estão respondendo nem a 

inquérito. Ministros do Supremo Tribunal Federal sendo contestados em redes sociais, no 

Twitter da vida, eu acho que nós vamos caminhar nesse país para ter que optar pelo ruim ou 

ruim, não pelo menos pior, porque todo mundo foi colocado em uma vala comum. E é por isso 
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que eu estou fazendo esse alerta, porque eu acho que o órgão técnico ele tem que se ater ali 

e analisar alguma coisa, mas não entrar no julgamento de mérito que para mim não cabe, 

de dizer que houve um conluio, que houve uma quebra de sigilo da proposta sem que isso 

esteja evidente nos autos. Então, é por isso que eu termino a minha fala mostrando que o 

último relatório do órgão técnico já acatou a defesa que eu fiz, mudando parcialmente para 

irregular sem devolução, mas, como eu lhe digo, o documento ainda que está se 

fundamentando para tornar irregular a conta do gestor Luiz Gonzaga, é um documento que 

sequer tem assinatura dele, conselheiro André Dias. Que é o termo de homologação e 

adjudicação, porque a prestação de contas e não foi encaminhado por ele, foi encaminhado 

pelo gestor que concluiu a obra. E o documento em que está sendo fundamentando para 

dizer que ele cometeu uma grave infração neste processo sequer tem a assinatura dele. 

Acatam a minha defesa e diz que realmente essa conclusão está prejudicada, mas mantem a 

regularidade. E não podemos nem diligenciar, porque é um convênio de 13 anos atrás, e 

como é que eu vou atrás de um documento desses, em um arquivo de prefeitura que 

sabemos como é no interior. Então, é por isso que em nome da equidade, do bom senso, e 

do espírito de justiça que sempre norteou esse Plenário. Eu faço um apelo de que sejam 

julgadas as contas regulares e sem aplicação de multas, dado tudo que foi colocado, a 

natureza do objeto, as coisas, pois as conclusões que se chegaram foram em uma análise 

precária, tanto que o próprio Ministério Público sugere a não devolução do dinheiro. Mas 

rotular uma conta como irregular é algo que pesa em qualquer gestor, e nesse caso não 

vemos evidência nos autos, apesar do que foi colocado no relatório de grave infração, de 

conluio e de quebra de sigilo sem que isso esteja evidente, e, que seja capaz de tornar essas 

contas irregulares, conselheiro André Dias, era isso que eu tinha a dizer, desculpe se eu me 

estendi um pouco. Mas, é porque eu acho que cada um no seu quadrado. Juízo de mérito 

aqui cabe ao Plenário, ao Ministério Público dar a sua opinião e o órgão técnico que tem 

que se ater a análise técnica da documentação, sem entrar e condenar um gestor em uma 

análise como eu digo, fragilizada. Muito obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em 

discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora presidente, bom dia, procurador doutor Felipe, muito bom dia, 
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conselheiro Cipriano, conselheiro André Dias, bem-vindo, fico feliz em vê-lo bem, graças a 

Deus, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia e nossos conselheiros 

substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo. Aos nossos advogados presentes, na pessoa 

do doutor Nelson, Luís, servidores da casa, Ministério Público, não é bem uma pergunta, 

conselheiro André, Vossa Excelência que é o relator, eu queria saber uma coisa, pode ser 

também o doutor Nelson caso seja necessário. O laudo confirma a execução do objeto, ok, 

e a outra coisa eu não sei se Vossa Excelência ou doutor Nelson, uma empresa fez uns 

microssistemas, a mesma pessoa jurídica? Manifestação do Advogado Nelson Luiz Diniz 

da Conceição: Não, apareceram três licitantes, e como eram cinco poços, aqui apresentou 

o menor preço do poço, concluído e foi o que foi a vencedora. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas, fez os cinco? 

Manifestação do Advogado Nelson Luiz Diniz da Conceição: Os cinco. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. São comunidades 

rurais, todos. Perfeito, está esclarecido para mim. Em seguida, Sua Excelência proferiu seu 

voto para julgar as contas regulares com ressalva de responsabilidade dos Senhores Luiz 

Gonzaga Viana Filho e Argemiro José Wanderley Picanço Diniz, aplicando a este a multa 

no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), em razão da intempestividade na remessa 

da documentação desta prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, sua Excelência solicitou a 

inversão da pauta, antecipando o julgamento do processo nº 14. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/51979-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Luiz 

Ernane Ferreira Ribeiro Malato, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo disposição regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas, que ao alegar a constatação da 

existência de documentos inseridos no processo após a oitiva do parquet, solicitou vistas 

dos autos, invocando preceito regimental, para melhores estudos, sendo de imediato 

deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51123-5, que 

trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 
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Estado, procedência Prefeitura Municipal de Rurópolis, responsável Aparecido Florentino 

da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

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

aplicação das multas regimentais ao seu responsável, bem como pela inabilitação do 

responsável para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança na 

Administração Estadual pelo prazo de cinco anos, e, ainda, opina pela condenação do 

Município de Rurópolis ao débito no valor de R$16.366,08 (dezesseis mil, trezentos e 

sessenta e seis reais e oito centavos) e, que faça a realização da comunicação do responsável 

e do Município convenente. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém 

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

contas irregulares e condenar seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), devidamente corrigido a 

partir de 16.09.2005 e acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento, aplicando-

lhe as multas nos valores de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), pelo débito 

apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela intempestividade na prestação de 

contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50677-3, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santarém, responsáveis Joaquim de Lira Maia 

e Maria do Carmo Martins Lima, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51219-0, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista, responsável 

Laércio Rodrigues Pereira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

aplicação das multas regimentais cabíveis ao seu responsável e que faça a citação do 

responsável para apresentar defesa. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

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

na importância de R$32.001,27 (trinta e dois mil, um real e vinte e sete centavos), 

devidamente corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais a partir de 16.05.2008, 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.200,12 (três mil, duzentos reais e doze 

centavos), pela irregularidade e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela remessa 

intempestiva. 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 2016/50036-0, que 

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

Estado, procedência Universidade Federal do Pará, responsável Carlos Edilson de Almeida 

Maneschy, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável extensiva ao senhor José Artur Guedes Tourinho. Pausa. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2009/53658-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Almeirim, responsável Gandor Kalil Hage Neto, Procurador 

Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que 

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

se foi anunciado o Processo nº 2013/51639-6, que trata da Tomada de Contas instaurada no 
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Instituto para Formação Política, Sindical, Ambiental e Profissional da Amazônia, 

responsável Edivaldo dos Santos Guimarães, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, 

sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/50507-4, que tratam dos Embargos de Declaração interposto por Paulo Roberto 

Mergulhão, 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 2014/51900-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Albeniz Martins e Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao 

Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto acompanhando a relatora. A matéria foi 

colocada em discussão, sem que houvesse manifestação neste sentido. Foi então consultada 

a relatora, que manteve a proposta de decisão já proferida, para indeferir o registro. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho a relatora. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. As 

Excelentíssimas Senhoras Conselheiras Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira arguiram suspeição para julgar o presente processo, por motivo 

de foro íntimo. A presidência proclamou, então, que resolveu o plenário por unanimidade, 

acatar a posição da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado 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, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50204-1, que trata do 
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Ato de Aposentadoria em favor de Josélia de Miranda Gonçalves, Procurador Stanley Botti 

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

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 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 2015/50384-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Débora Jaques da Silva Cardoso, Procuradora Silaine Karine 

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

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 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 2015/50423-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Ângela Maria Sanches Nunes, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com 

recomendação da alteração do percentual do adicional por tempo de serviço mencionado 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, devendo o 

Igeprev corrigir o salário base, bem como o cálculo dos proventos, alterar de 55% 

(cinquenta e cinco por cento) para (60%) sessenta por cento do adicional por tempo de 

serviço, nos termos do relatório técnico e parecer do Ministério Público de Contas. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50309-5, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Acácia Rodrigues Leão, Procuradora Silaine Karine 

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

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 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 2015/51179-0, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Jorgete Lopes da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro 

Odilon Inácio 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, com sugestão de recomendação ao 

Estado do Pará ajuizar ação regressiva acidentária contra o causador da morte em serviço de 

policial militar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, 

com remessa da cópia do parecer ministerial à Procuradoria Geral do Estado do Pará para 

que tome ciência da recomendação nele contida. 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 2013/51189-1, Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Virgílio Libonati, Responsável Maria 

Eliete De Abreu Lisboa, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 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 desarquivamento do processo 

coletado sob o nº 2010/51026-9 para o devido apensamento aos presentes autos, caso o 
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entendimento não seja pelo apensamento pugna-se pelo acolhimento da sugestão técnica de 

promover a extração de cópia integral daqueles e, por conseguinte, respectiva juntada aos 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para determinar o 

desarquivamento do processo nº 2010/51026-9 para o seu apensamento aos presentes autos 

e análise conjunta pela SECEX e pelo relator do referido processo. 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 André Teixeira Dias. 

Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos 

processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da 

publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa 

Cruz: Presidente, obrigado, apenas para registrar a presença da acadêmica de direito, 

Bárbara Nunes, filha de uma colaboradora nossa do Ministério Público, Senhora Abigail, 

seja bem-vinda, é um prazer, e ela está aqui em busca de práticas, solicitou também 

declaração de comparecimento, isso demonstra um crédito na faculdade dela. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Tranquilamente. A Secretaria está autorizada a emitir a declaração e nós estamos 

aqui, o nosso plenário está à disposição dos estudantes, quem quiser vir em grupo, 

quiserem vir individualmente, estão à disposição para que possam nos acompanhar e, 

também terem as suas certidões emitidas pela Secretaria. Essa presidência só reafirma o 

convite para amanhã às nove horas, já foi o convite, estamos apenas reafirmando, no 

Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, na Universidade Federal do Pará, amanhã, o 

secretário já confirmou, a secretária adjunta já confirmou que estão nos aguardando lá 
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Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, na Universidade Federal do Pará. Então, nós 

estamos apenas confirmando a presença e relembrando o convite a todos, os conselheiros, 

conselheiros substitutos, ao nosso Ministério Público de Contas, qualquer dúvida procurem 

ao nosso cerimonial que está à disposição para qualquer informação. E nada mais havendo 

a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando novamente as bênçãos 

de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e sete minutos (10h57min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 31 de agosto de 2017. 
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