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ATA Nº 5.497 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatorze (14) do mês de setembro 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 Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

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

Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra 

Mesquita, 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. Justifico as ausências dos conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, por motivo de força maior, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por estar participando 

de evento oficial acerca da Lei Kandir em Santarém, oportunidade em que foi anunciado que o 

Processo 10 da pauta, de sua relatoria de número 2015/51979-2, foi excluído de pauta, e o 

conselheiro substituto Julival Silva Rocha, representando o TCE participando na Comissão de 

Garantia da Qualidade do MMD-TC no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.  

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

doze (12) de setembro 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 Luís da Cunha 

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

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

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

Calheiros Lopes: Aprovo-a Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1544

Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado 

o Processo nº 2003/50361-6, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de 

Saúde Pública - SESPA, exercício financeiro de 2002, responsáveis Fernando Agostinho Cruz 

Dourado e outros, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relator Conselheiro 

André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi para ratificar o parecer de fls. 688/690 do vol. 11 e fls. 

482/484 do vol. 13, onde acompanhou as conclusões da SECEX, sugerindo que as contas sejam 

julgadas irregulares pela Egrégia Corte de Contas, com a condenação dos co-gestores à 

devolução das respectivas glosas. Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas: 1. Nilo Alves de Almeida: 

regulares; 2. Fernando Agostinho Cruz Dourado: regulares; 3. Eliane Caldas de Miranda: 

regulares com ressalva; 4. Sônia Elísia Rodrigues Penha: irregulares, declarando sua 

responsável em débito com o erário na importância de R$39.444,92 (trinta e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) aplicando-lhe a multa de 

R$3.944,00 (três mil, novecentos e quarenta e quatro reais) pelo débito apontado; 5.Weiner 

Rodrigues de Lima: regulares com ressalva; 6. Adenair Vieira de Sá: regulares com ressalva; 7. 

Espólio do Sr. José Carlos de Faria Lamenza: irregulares, declarando seu responsável em débito 

com o erário na importância de R$22.215,61 (vinte e dois mil, duzentos e quinze reais e 

sessenta e um centavos); 8. Arenaldo Pinheiro de Miranda: irregulares, declarando seu 

responsável em débito com o erário na importância de R$8.960,58 (oito mil, novecentos e 

sessenta reais e cinquenta e oito centavos), aplicando-lhe a multa de R$896,00 (oitocentos e 

noventa e seis reais) pelo débito apontado; 9. Ana Lúcia Corrêa Almeida: irregulares, 

declarando sua responsável em débito com o erário na importância de R$142.749,11(cento e 

quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), aplicando-lhe a multa 

de R$14.274,00 (quatorze mil, duzentos e setenta e quatro reais) pelo débito apontado; 10. 
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Espólio do Sr. Daniel Henrique Ruela dos Anjos, irregulares, declarando sua responsável em 

débito com o erário na importância de R$66.763,03 (sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e 

três reais e três centavos). Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator; 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Divirjo do relator e adoto como 

voto o parecer do Ministério Público. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do relator. Em seguida, a 

presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos (3x1), acatar o voto do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51929-3, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, 

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 devolução do valor glosado e aplicação de multa regimental ao 

responsável supra, pugnando-se, ainda, pela responsabilidade solidária, declaração de 

idoneidade e inabilitação extensiva às empresas do Consterp Construções Terraplenagem e 

Projetos Ltda; e Três Torres Serviços Amazônia; devendo-se, ainda, a prefeitura de Goianésia 

do Pará ressarcir os cofres públicos pelo valor de cinquenta mil reais. Pausa. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, e, aplicar ao seu responsável a multa no 

valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela grave infração a norma legal. Consultado o 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51969-0, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Medicilândia, responsável Ivo Valentim Muller, Procuradora Silaine Karine 
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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 pela irregularidade das contas sem 

devolução de valores, mas com aplicação de multa regimental ao responsável pelas mesmas e 

determinação à Prefeitura de Medicilândia, à SEPLAN e à Construtora Construir Ltda., esta 

pela possibilidade de envolvimento em casos de comprovada conivência. Pausa. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2010/50717-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Abaetetuba, responsável Luiz Gonzaga Leite Lopes, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

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 de multa regimental em solidariedade com a empresa F. C. Rodrigues e 

Cia. Ltda. Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

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

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

proferiu seu voto para julgar as contas irregulares declarando seu responsável e a empresa F. C. 

Rodrigues e Cia. Ltda. solidariamente responsáveis pelo débito de R$25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais) aplicando ao responsável a multa de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo 

débito apontado e à empresa F. C. Rodrigues e Cia. Ltda. a multa de R$3.000,00 (três mil reais) 

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53074-9, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Jacundá, responsável Izaldino Altoé, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 
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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, recebido e não declarado legalmente, com 

aplicação de multa ao responsável, impondo responsabilidade devolutiva também ao município 

em questão. Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

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

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

proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o 

erário estadual na importância de R$277.210,72 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e dez 

reais e setenta e dois centavos), aplicando-lhe a multa de R$27.721,07 (vinte e sete mil, 

setecentos e vinte e um reais e sete centavos) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este 

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

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

o Processo nº 2013/51639-6, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada no Instituto 

para Formação Política, Sindical, Ambiental e Profissional da Amazônia - Instituto Polis, 

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

foi o 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, ficando solidariamente 

responsável pelo débito com a entidade convenente. Pausa. A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

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

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

irregulares, declarando seu responsável e o Instituto para Formação Política, Sindical, 

Ambiental e Profissional da Amazônia - Instituto Polis solidariamente responsáveis pelo débito 

de R$70.000,00 (setenta mil reais) aplicando ao Instituto Pólis a multa no valor de R$7.000,00 

(sete mil reais) pelo débito apontado e ao responsável a multa de R$7.000,00 (sete mil reais)  

pelo débito apontado e R$906,00 (novecentos e seis reais) pela não apresentação das contas 

ensejando sua tomada. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53147-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Prainha, responsável espólio do 

senhor Sérgio da Graça Amaral Pingarilho, 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 de 

responsabilidade do espólio do senhor Sérgio Da Graça Amaral Pingarilho, com devolução do 

valor conveniado, e responsabilidade solidária à senhora Iracy de Almeida Galo Ritzmann, 

Secretária da SEDUC à época sem prejuízo da multa, e reiterar a aplicação de penalidade á 

senhora Patrícia Barge Hage pelo não atendimento à diligência, e com recomendações à Seduc. 

Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

proposta de decisão para julgar as contas irregulares, com devolução da importância de 

R$6.657,03 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos), aplicar à Senhora 

Iracy de Almeida Galo Ritzmann a multa de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela não 

comprovação da supervisão e acompanhamento do convênio e à Senhora Patrícia Barge Hage a 

multa de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não atendimento à diligência desta Corte de 

Contas; com o encaminhamento de cópia da decisão ao MPE para as medidas de sua 

competência. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Acompanho a relatora. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora, exceto em relação ao 

encaminhamento ao MPE por entender indevido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Retifico meu voto para acompanhar o voto do 

Conselheiro André Teixeira Dias. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho a relatora; Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto do Conselheiro André Dias. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o voto do Conselheiro André Teixeira Dias. Em seguida, a presidência proclamou 
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que resolveu o plenário, por maioria de votos (4x1), acatar o voto do Conselheiro André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50068-6, que trata da Tomada 

de Contas instaurada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, responsável 

Raimundo de Lima Mesquita, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

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

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

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

conveniado, com acréscimo dos consectários legais e aplicação das multas regimentais e, ainda, 

determinação à SEDAP. Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

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

em débito com o erário no valor de R$5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), 

aplicando-lhe as multas de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo débito apontado e R$907,00 

(novecentos e sete reais) 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 do relator. Neste momento se registrou a 

saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/51345-2, que trata do Pedido de Rescisão formulado por 

Benedita do Pilar Lobo Dias, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

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 incabimento do pedido, e caso seja aceito, o pedido deve ser 

considerado improcedente com a manutenção dos termos recorridos. Pausa. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

conhecer do pedido de rescisão, 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 do relator. Prosseguindo-se foi 
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anunciado o Processo nº 2015/51245-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal Temporário, 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev, Procuradora 

Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 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 pela denegação dos 

registros, com a cominação de multa à responsável, com penalidade essa extensível à 

autoridade que autorizou a contratação sub examine e determinar pelo Colendo Tribunal a 

imediata cessação de pagamentos e ainda determinações à Casa Civil da Governadoria do 

Estado e ao IGEPREV. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

com recomendações. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: divirjo do relator para deferir em 

caráter excepcional o registro: Voto da Excelentíssima Senhora 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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento 

Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a 

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

julgamentos, Sua Excelência informou a respeito dos assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Esta presidência solicita a 

autorização do douto plenário para determinar a fragmentação dos processos nos termos da 

resolução 12.565, de 16/3/1993, referente às prestações de contas e tomada de contas de 

convênio, julgadas regulares ou regulares com ressalva, que transitaram em julgado no 

período de 1/11/2010 a 31/7/2012. Prestações e tomada de contas de convênio julgadas 

regulares, com aplicação de multas ou regulares com ressalva, e aplicações de multas que 

transitaram, em julgado, no período de 1/12/1999 a 31/7/2012, desde que as multas estejam 

quitadas. E atos de admissão de pessoal registrado no período de 1/11/2010 a 31/7/2012. Está 

em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 
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Presidente, eu sei que não é o momento, a senhora colocou em discussão e eu estava aqui, 

pensando, mas eu peço uma vênia à Vossa Excelência, em relação ao último ponto: atos de 

admissão de pessoal registrado. Esses processos contêm, na verdade, documentos, na sua 

maior parte, originais, e a gente sabe que as informações de qualquer servidor são 

consideradas de caráter pessoal, e a lei de acesso à informação, me parece que determina, em 

algum momento, ou leva essa interpretação, que precisam ser guardadas durante 100 anos. 

Não seria mais conveniente – é uma questão que eu coloco aqui – encaminhar ao órgão de 

origem, no último caso, presidente? Eu sei que são atos de admissão. Manifestação da 

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

Excelência levantou uma questão que eu gostaria até de deixar suspensa, para que a gente vota 

em um outro momento, conselheiro. Principalmente essa última, o ato de admissão de pessoal, 

que Vossa Excelência colocou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Já que, na verdade, vai haver um novo debruçamento para estudar a matéria, 

eu também pediria à Vossa Excelência, entre o primeiro e o segundo ponto: prestação de 

contas. A gente recebe, aqui, também, documentos originais, que, dependendo da situação, 

podem refletir em ações judiciais, futuramente. Porque eu penso, por que a gente assume essa 

responsabilidade? Por que nós não devolvemos ao órgão de origem? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou até 

pedir para Vossa Excelência, como corregedor, que possa entrar em contato com a própria 

secretaria, para ver de que forma nós podemos trazer essa questão para o plenário. Porque eu 

até perguntei, para o secretário. Segundo a informação, esses atos de admissão, estão todos 

digitalizados. Estão microfilmados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Perfeitamente, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, conselheiro. Por fim, 

com elevada honra, esta presidência solicita à Secretaria Geral que distribua aos senhores 

conselheiros e conselheiros substitutos, a resolução de número 18.942 e 18.843, que disciplina 

concessão da medalha do método Serzedelo Corrêa e institui o colar presidencial, 

respectivamente. Além das resoluções, está sendo entregue um fluxograma, que, de maneira 

prática e objetiva, traz orientações quanto aos procedimentos de propositura, fase de 

deliberação, e, por fim, da etapa final, com a outorga da mais importante honraria desta Corte 
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de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: É só 

uma menção que eu gostaria de fazer no plenário. Senhora presidente, senhor membro do 

Ministério Público de Contas. Eu só queria fazer uma manifestação muito rápida, senhora 

presidente. É uma preocupação de ordem pessoal, inclusive, mas faço, aqui, como cidadão 

paraense, de fato. É uma preocupação. Os noticiários dão conta, já há algumas semanas, da 

possibilidade do encerramento das atividades do Museu Emílio Goeldi, ou suspensão ou 

encerramento, pelo corte abrupto no orçamento. O museu é um órgão público federal, vinculado ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, e, ao longo de 151 anos de existência, ele tem prestado um 

relevante serviço para a sociedade paraense brasileira, para a pesquisa acadêmica, para a 

universidade, e eu gostaria só de manifestar o lamento em relação à essa iminente possibilidade, 

porque, reconhecendo a importância da pesquisa acadêmica, da ciência e tecnologia, da pesquisa e 

desenvolvimento, e do próprio museu para a história do Pará, da Amazônia, das comunidades. 

Porque é um órgão em que existe centros de pesquisa vinculados a ele, e os resultados dessas 

pesquisas têm contribuído muito para a sociedade, para a academia paraense, e, infelizmente, nós 

estamos na iminência do encerramento disso, pelo corte orçamentário proposto pelo Governo 

Federal, em relação a esse órgão, que é de se lamentar. E uma outra menção que eu gostaria, 

também, de fazer, lamentando, é: existem 63 universidades federais no Brasil. Uma delas é a 

Universidade Federal do Pará, e, no ano, agora, de 2016, sofreu um corte no orçamento, de mais 

de 30 por cento. O maior corte no orçamento de universidades públicas, o que pode, também, 

inviabilizar diversas atividades da Universidade Federal do Pará. O lamento, aqui, senhora 

presidente, é porque, na eleição de prioridade, parece que a educação, a ciência, a tecnologia, o 

desenvolvimento, têm ficado relegados a um segundo plano, ou, então, até mesmo esquecidos, em 

relação às políticas públicas mais recentes. Eu só gostaria de fazer uma menção muito importante: 

é lógico, nós estamos em um período de crise fiscal bastante profunda, mas o Tribunal de Contas 

do Estado também teve um corte, uma queda relativamente grande em relação ao seu orçamento, e, 

nem por isso – eu gostaria, aqui, de fazer um elogio à sua gestão, inclusive –,  a presidência da 

Corte de Contas abandonou a educação continuada dos servidores, a preocupação com a formação 

dos servidores, e, também, não abandonou a preocupação com a ciência e a tecnologia, veja-se a 

Secretaria de Tecnologia da Informação, que tem sido prioritária na sua gestão. Isso é uma 

decisão administrativa, gerencial, que estabelece prioridades, e educação, ciência, tecnologia da 

informação, não podem ser encaradas, pela gestão, como despesa ou custo, porque não são. 
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Conceitualmente, são investimentos, em relação a isso. Então, são sempre prioridades. Eu só faço 

essa comparação porque justificar, simplesmente, pela crise fiscal, o abandono do investimento em 

educação, ciência e tecnologia, não é suficiente, porque aqui é o exemplo de que, mesmo com corte 

orçamentário, isso é prioritário. Infelizmente, nós estamos sofrendo isso na esfera federal, de forma 

bastante perceptível e prejudicial à nossa sociedade, ao Pará e a Belém, sobre tudo mais. Gostaria 

só de fazer essa menção, esse lamento, porque já estudei um pouco da história do museu Goeldi, e 

eu sou acadêmico, oriundo das universidades, e sei o choque que foi, para as universidades – os 

meus colegas têm mencionado isso –, e lamentar, porque a Universidade Federal do Pará é uma 

das mais antigas do Brasil, e tem uma importância, para a sociedade paraense, sem par. O 

comprometimento no corte de mais de 30 por cento do orçamento, e ser a universidade que teve o 

maior corte no orçamento público da união, na educação, é algo lamentável. Eu gostaria só de 

trazer essa informação, porque nos traz uma angústia. Eu me considero paraense, eu sou paraense, 

de fato, e acho isso um desserviço para a sociedade. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência traz um assunto de 

suma importância. Como nós estamos em um momento de plenário sem quórum, eu gostaria de 

sugerir, para Vossa Excelência, que a gente pudesse, na próxima semana, trazer, inclusive, já uma 

proposição do voto da nossa insatisfação quanto a este assunto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Com prazer, presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E mandar para 

o Governo Federal, para as instituições que possam receber uma documentação formal, pelo nosso 

tribunal, da nossa insatisfação, da nossa tristeza, do nosso lamento, como diz Vossa Excelência. 

Então, nós não apoiamos, e, na próxima semana. Vossa Excelência trazer, para que a gente possa 

encaminhar, inclusive, às autoridades competentes, aquelas que têm a responsabilidade pelos 

cortes, dizendo da insatisfação, da dificuldade, da importância que é o Museu Emílio Goeldi para a 

população paraense. E não só paraense. Eu tenho visto pessoas de outros Estados, como do 

Amapá, e até do Maranhão, mesmo, vindo fazer pesquisa nesse instituto. Então, eu acho que é, 

realmente, uma grande perda para a ciência, para a tecnologia e para a educação paraense e 

regional, da região amazônica. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: É verdade, presidente. Com prazer, eu trarei na próxima semana, inclusive com mais 

informações e mais dados para subsidiar a discussão dos conselheiros, e sei que, daqui, sairá um 

voto de apoio à essas instituições, e, eventualmente, de contrariedade em relação a essa não 
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prioridade de algo que, fatalmente, é prioritário para toda a sociedade. Mas eu agradeço a 

oportunidade. Obrigado, presidente. 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 doze 

horas e dez minutos (12h10min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 
Belém, 14 de setembro de 2017. 
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