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ATA Nº 5.503 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de outubro 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 e Odilon Inácio Teixeira, 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 do Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

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

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

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

aberta a sessão. Justifico a ausência dos conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e André 

Teixeira Dias por motivo de força maior; e da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, representando esta Corte na abertura de congresso que acontece no Tribunal de Justiça 

do Estado. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia três (03) de outubro 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 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 Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): 

Aprovo-a. Procedeu-se, então, à solicitação da presidência, a leitura pelo senhor secretário-
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geral do expediente oriundo da Associação dos Barqueiros e Canoeiros de Abaetetuba: 

Expediente do senhor Dorielson Carvalho Cardoso. Lindo demais, nosso Pará merece tudo 

isso, que Deus abençoe cada vez mais o projeto de vocês, Abaetetuba é grata. Esse é o 

expediente do artesão Dorielson Carvalho Cardoso, encaminhado ao Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. A Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira pronunciou-se 

em ato de retribuição: Nós que agradecemos a parceria desses jovens, desses artistas, que 

produziram essas grandes obras de artes para embelezar o nosso Tribunal e dar uma beleza a 

nossa cidade de Belém, homenageando a padroeira dos Paraenses, a padroeira dos 

Amazônicos. Início da pauta, senhor Secretário. Gostaria também de comunicar a esse douto 

plenário que durante esta sessão vou precisar me retirar, aproximadamente às dez e quinze, 

para participar de um evento, a convite do nosso Arcebispo metropolitano de Belém e um 

convite da Presidência da Republica e de diversos Ministros, para participar de um evento na 

Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, representando essa corte de contas. Então, eu passarei, 

depois, a presidência ao conselheiro Odilon e ele vai dar continuidade nesta sessão de hoje. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu 

quero quebrar, com a permissão de Vossa Excelência, o protocolo e questão regimental e acho 

que é um assunto especial e importante. Quero cumprimentar Vossa Excelência, bom dia. Bom 

dia, Doutor Stanley, digno grande representante do Ministério Público. Bom dia, conselheiro 

Odilon. Bom dia, conselheiro presidente Luís Cunha, doutor Julival, doutora Milene, doutor 

Daniel, doutor Edvaldo, nossos conselheiros substitutos; Jorge, Tuffi, e a todos da secretaria, e 

os que estão aqui na galeria conosco, assistindo a sessão, cumprimento a todos. Sejam todos 

sempre bem-vindos. Presidente, a minha interrupção é justa, no sentido de cumprimentar 

Vossa Excelência pelo seu aniversário. Eu encaminhei, obviamente, um cartão bem feito, Vossa 

Excelência receberá um presente, um símbolo apenas, para dizer que Vossa Excelência merece 

o nosso respeito e os nosso parabéns, e quero dizer nessa manhã que se iniciam os trabalhos, 

que eu rogo a Deus e à Nossa Senhora de Nazaré que abençoe Vossa Excelência com muita 

saúde, com muita alegria, muita felicidade e mantenha esse coração maravilhoso, espetacular, 

que Vossa Excelência tem, um grandioso coração de uma mãe, de uma prefeita, de uma 

deputada, de uma conselheira, de uma presidente do Tribunal de Contas, que é uma líder, na 

sua família e no meio de todos nós, hoje, nos lidera, conduzindo a presidência do Tribunal de 
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Contas. Eu queria lhe cumprimentar, lhe parabenizar, faz fiz as homenagens e encaminhei ao 

gabinete de Vossa Excelência, mas não poderia deixar de registrar aqui, de forma 

publicamente, os nossos parabéns, alegria, muitas felicidades, sucesso e que Deus sempre 

abençoe Vossa Excelência e toda a sua família. Saúde e que o Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré ainda traga mais bênçãos, proteção e saúde para Vossa Excelência. Eu pedi para me 

manifestar neste momento, com o objetivo de lhe dar os parabéns e o reconhecimento pelo 

aniversário de Vossa Excelência. Presidente, parabéns, receba o nosso abraço. A conselheira 

agradeceu tão feliz lembrança e, no seguimento, anunciou a retirada de pauta, por ausência, 

dos Conselheiros André Dias, processo número 2007/50677-3 e do Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves número 2009/50810-2, determinando-se, em outro turno, a inversão da pauta 

de julgamentos dos números 05;10 e 09. Por conseguinte, foi determinado ao senhor secretário 

a leitura da pauta de julgamentos, dando-se o anúncio do Processo nº 2013/51713-0, que trata 

da Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Irituia, responsável 

Walcir Oliveira da Costa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha que promoveu breve pronunciamento antes da relatoria 

propriamente dita: Bom dia, senhora Presidente. Bom dia, Doutor Stanley, representando o 

Ministério Público de Contas. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos os presentes, todos que 

nos ouvem. Primeiramente, senhora Presidente, gostaria de parabenizar pela passagem do seu 

aniversário, que Deus lhe dê muita saúde, muita felicidade, muita paz, que a senhora tenha 

sempre muita serenidade e que Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto para orientar todos 

os seus passos, todo o seu caminhar. Alegando suspeição em relação a esse processo e, ainda, a 

sua necessidade de se ausentar no curso da sessão plenária, a conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira promoveu a convocação para fins de completar quórum do Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha, conforme preceitua o Regimento Interno da Corte. Após a 

leitura do relatório e, cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, que, antes de manifestar-se quanto ao parecer ministerial, 

apresentou o seguinte pronunciamento: Bom dia, senhora Presidente. Gostaria de saudar, 

especialmente, Vossa Excelência pela passagem do seu aniversário, dizer que é um motivo de 

alegria poder fazer essa sessão neste dia especial e rogar a Deus, assim como fez o conselheiro 

Cipriano, que ele lhe conceda bênçãos, saúde, sabedoria, discernimento e sempre esse coração 
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fraterno, esse coração de mãe, que Vossa Excelência tem. Em nome de Vossa Excelência, 

também gostaria de saudar o conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luís Cunha, também 

um bom dia ao conselheiro Odilon Teixeira, conselheiro Julival Rocha, aos conselheiros 

substitutos Milene, Daniel Mello, Edvaldo Souza, aos jurisdicionados, advogados aqui 

presentes, servidores desta corte, do Ministério Público de Contas e também aos internautas 

que nos assistem. Logo após, o representante do MPC ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

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

prejuízo da aplicação da multa ao seu responsável e à entidade convenente; e, ainda, sugerindo 

aplicação das multas aos senhores Fernando Jorge de Azevedo e Cláudio Cavalcanti Ribeiro. A 

presidência informou que estava presente em plenário o senhor Fernando Jorge de Azevedo 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: Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, a todos os 

presentes e a todas, bom dia. Excelência, apenas para a minha presença, já que o advogado 

que deveria estar aqui não veio, não compareceu, não sei o que ocorreu até o momento. 

Conforme foi lido, que se proceda até o final dos trâmites de ordem legal. Eu não tenho 

nenhuma manifestação mais a fazer, muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, declarar seu responsável em 

débito para com o erário estadual na importância de R$17.793,08 (dezessete mil, setecentos e 

noventa e três reais e oito centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.558,61 (três 

mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) pela devolução apontada e 

R$1.812,00 (mil oitocentos e doze reais),pela instauração da tomada de contas e, ainda, aplicar 

ao senhor Fernando Jorge de Azevedo a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), 

pela não emissão do laudo conclusivo e ainda remessa dos autos ao Ministério Público 

Estadual. Consultado o Plenário, este se posicionou: Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a relatora. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Inácio Teixeira: Bom dia, Presidente. Bom dia, conselheiro Cipriano Sabino, Luís Cunha, 

doutor Julival que está aqui ao meu lado, Procurador de Contas Stanley, conselheiros 

substitutos Milene, Edvaldo e Daniel. Senhoras e senhores. Antes de mais nada, Presidente, 
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rapidamente, dada que a senhora vai ter que se retirar e eu não podia perder essa 

oportunidade e também cumprimentá-la pelo seu aniversário, subscrevendo tudo que o 

conselheiro Cipriano falou a respeito. Vossa excelência é uma pessoa abençoada, a sua 

trajetória de vida mostra isso, continue iluminada, Nossa Senhora, com certeza, está olhando 

por Vossa Excelência. Parabéns. Eu acompanho a relatora. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Julival Silva Rocha: Bom dia a todos. Primeiramente, Presidente, quero 

parabeniza-la pelo aniversário, que o senhor, nosso Deus, supremo criador do universo, 

continue a lhe abençoar com saúde, paz e felicidade. Quanto ao processo, acompanho a 

relatora. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): 

Acompanho a relatora. A presidência proclamou então que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2017/51956-7, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Nazarina Oliveira Gonzaga, 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 conhecimento e desprovimento do recurso, 

manter a irregularidade das contas, com a obrigação de devolução do consignado no acórdão 

recorrido. Presente em plenário, o advogado Mario Vinicius Heskett, representando a 

recorrente, pronunciou-se conforme preconiza o preceito da ampla defesa: Senhora Presidente, 

desejando ao Tribunal como um todo, aos conselheiros e servidores dessa casa, colegas 

advogados, jurisdicionados, um feliz círio, que nós possamos renovar os nossos votos de um 

novo ano, que é o nosso natal dos paraenses, que nós possamos continuar acreditando nas 

nossas instituições, extensivo também a saúde de nossas famílias. Senhora Presidente, senhores 

conselheiros, senhor representante do Ministério Público, digno doutor Stanley. Esse caso, 

Presidente, ele é um recurso de reconsideração, foi recurso interposto por esta senhora, dona 

Nazarina, que se encontra presente aqui no plenário. Gostaria de fazer pequenos antecedentes 

de como se deu este convenio, inclusive doutor Odilon, esse convenio foi fruto de uma emenda 

parlamentar do então deputado, doutor José Soares da Silva, inclusive, três dos conselheiros 
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deste Tribunal forma parlamentares junto com o doutor José Soares, conhecem o doutor José 

Soares da Silva, sabem da integridade, da idoneidade do doutor José Soares. Medico, ex 

prefeito de Castanhal, um homem de bem e também acredito que Vossas Excelências sabiam 

como é que o doutros Soares de comportava, por ocasião das emendas. Ao contrário de alguns 

parlamentares, o doutor Soares fracionava as emendas entre muitas entidades e isso causava, 

inclusive, um embaraço para o governo. Eu tive a oportunidade, Presidente, de presenciar uma 

reunião aqui no CIG, justamente presente o doutor Soares, e na época o Secretário Sérgio 

Leão colocava para o doutor Soares a dificuldade que era encaminhara aquele que era 20, 30 

emendas, ao contrário de alguns deputados que colocavam para quatro, cinco emendas. 

Muitas dessas entidades, banda de música de Inhanguapi, Centro Cultural Igarapé-Açu, 

Irituia, eram muitas entidades. Existiam entidades, conselheiros, que eram entidades com um 

no hall maior para fazer a prestação de contas, uma dessas, que eu me lembro – não sei foi 

nesse ano em especifico – foi o Salesiano do trabalho, doutor Soares contemplava entidades 

com condições, com mais renome, com mais peso político administrativo, mas contemplava 

também pequenas associações, que foi o caso dessa associação específica aqui e que a época a 

presidente era a senhora Nazarina. O que foi que aconteceu? Foi dado entrada na 

documentação, na emenda, depois foi dada entrada na ação social no palácio do governo, na 

época, a presidente era a dona Nazarina, durante todo o curso do convenio. Quando 

exatamente, por ocasião dos depósitos, que foi que se sucedeu? A dona Nazarina sofreu um 

AVC hemorrágico e quem tocou a execução, propriamente dita, foi o vice-presidente e na 

época existiram uma certa disputa pelo controle dessa associação, a dona Nazarina ficou 

afastada, o vice assumiu e isso foi reconhecido em um dos relatórios, que eles não se 

entendiam, e que isso gerou uma certa dificuldade de se executar a pleno vigor o convênio. 

Mas isso não tira a responsabilidade, Presidente, da Dona Nazarina. Isso não tira a 

responsabilidade. O que foi que realmente aconteceu? Lembrando que nós estamos no ano de 

2006, nós já extávamos há praticante 11 anos atrás e houve, realmente, o saque na boca do 

caixa. Houveram os dois saques. O convenio é um valor pequeno, dez mil reais, mas acredito 

que seja um convenio de mil reais, 500 reais, deve ter a mesma avaliação e cuidado no uso do 

recurso público, pode ser um convenio de um milhão, dois milhões, dez milhões, seja lá o valor 

que for, é para isso que o Tribunal está apreciando. Um convenio de dez mil reais, vamos 
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examinar o convenio e os recursos, Presidente, foram efetivamente sacados na boca do caixa e 

parte dos gastos – que era a compra de uma bomba d’água e um outro equipamento que eram 

necessários – a nota fiscal só foi emitida alguns meses depois, mas dentro da vigência do 

convenio. O Procurador de Contas, o doutor Sperry às folhas 150 ele diz: o recibo se refere a 

prestação de serviços de instalação de uma caixa d’agua e de reparos da rede de tubulação da 

associação e a data da assinatura desses recibos é 20 de maio e 12 de maio, sendo que a nota 

fiscal era de 19 de setembro. Quer dizer, houve o saque na boca do caixa, em desacordo com a 

instrução normativa do Tesouro Nacional, isso é fato, e por outro lado o recibo, a nota fiscal, 

era de setembro, os saques foram em junho, a nota fiscal era de setembro. Então, houve essa 

glosa do Ministério Público. A dona Nazarina esteve aqui, compareceu e disse que ela teve o 

AVC, juntou os documentos, ela não pegou a nota fiscal na oportunidade, mas os recursos, 

conselheiro, foram aplicados. O Tribunal de Contas do Estado, por meio da terceira 

controladoria, em duas oportunidades, ele disse que os recursos foram aplicados. Que a bomba 

foi instalada, que o objeto foi cumprido, no entanto, subsequentemente, em um outro momento, 

muitos anos depois, isso foi reaberto a instrução do processo e, por conta desta situação, de 

um saque na boca do caixa, sobreveio o acordão do Tribunal, determinando a devolução 

desses valores. Presidente, eu acredito que esse caso, especificamente, ele poderia, ou deveria 

ser analisado por Vossas Excelências dentro das circunstâncias em que o Estado do Pará fazia 

e faz, ainda hoje, os convênios. Porque, quando o Estado assina, empenha, o governador 

determina que se pague a emenda ao deputado, acredito eu que, não obstante a dona, Nazarina 

por ocasião do convênio, saber que tinha que obedecer aquelas normas do tesouro nacional, 

mas o Estado, por ocasião da execução propriamente dita, lá na ASIPAG, o Estado não teve a 

preocupação de chamar essas associações e demonstrar e mostrar como deveriam ser feitas 

essas prestações de contas. Vossas Excelências que foram deputados estaduais, sabem que, 

muitas vezes, esse líder comunitário, essas pequenas lideranças populares padecem até uma 

certa ingenuidade na execução: “olha, o deputado conseguiu um convênio, nós vamos fazer a 

reforma”, é uma festa, recursos pequenos e sacou na boca do caixa, houve uma irregularidade, 

conselheiro? Houve uma irregularidade, mas essa irregularidade, acredito eu, que não causou 

o dano ao erário. Acredito que as contas deveriam e poderiam ser aprovadas com ressalvas. 

Percebam, Vossas Excelências, da boa-fé da Dona Nazarina. Aqui nesse processo, conselheiro, 
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existe vários documentos atestando o comparecimento dela para obter informações, 

peticionamentos, recursos assinados por ela mesmo. Se fosse uma pessoa que não tivesse 

preocupação com a coisa pública, ela nunca compareceria aqui no Tribunal, ficaria à revelia. 

Ela foi mais de dez vezes ao meu escritório, preocupada. Ligou para o doutor Soares, o doutor 

Soares pediu que nos – eu trabalhei com o doutor Soares – viéssemos aqui, é uma cidadã, uma 

senhora, uma jurisdicionada que recebeu o recurso, acreditou no Estado, não cumpriu como 

deveria cumprir, mas executou o convenio, ilustre representante do Ministério Público, são 

circunstância que eu gostaria que fossem observadas, porque essa senhora, ela está 

desesperada. Ela está preocupada. Eu acredito que ela perdeu muitos dias de vida e, com essa 

doença quase que terminal, muitos dias de vida, em uma situação que, acredito eu, o tribunal 

tem todas as condições, ou elementos, aprovar com ressalvas, aplicar a multa, mas devolver o 

recurso, dos dez mil reais com juros e correção monetária, não seria a melhor justiça, neste 

caso. Não seria uma decisão que realmente expressaria o que aconteceu aqui. então, 

Presidente, não me alongando mais, a pedido vênia, ao entendimento anterior da corte no voto 

do conselheiro André Dias, que infelizmente não atuava, porque talvez poderia ter 

demostrando esses fatos naquela ocasião, mas acredito que em sede de reconsideração, Vossas 

Excelências, analisando o processo, as situações como se deram, Vossas Excelências possam 

dar provimento ao recurso, aprovar essas contas com ressalvas, se for o caso até aplicar uma 

multa pelo saque na boca do caixa, mas tenho certeza que este saque, em momento algum, 

esses recurso foram utilizados de forma irregular. Então, Presidente, mais uma vez, desejando 

a Vossa Excelência, sua família, um feliz círio, extensivo a todos os conselheiros. Agradeço e 

um bom dia. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, primeira questão, 

cumprimentar o eminente advogado, doutor Mário Heskett, pela apresentação, participação e 

defesa do processo, cumprindo o seu oficio e no mínimo, a sua fala, a sua defesa, trouxe 

duvidas, questionamento a serem feitos que, realmente a gente fica. Levantando, em primeiro 

lugar, o cumprimento ao advogado e a questão preliminar. Eu não sei se seria melhor a 

apresentação do voto antes. É uma questão de a gente conversar e interpretar, uma vez que o 

relator – o processo tem toda uma história, como bem disse a Presidente conselheira Lourdes 

Lima – ele foi analisado tecnicamente, o Ministério Público, que é o fiscal da Lei, que faz o seu 
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trabalho, faz um estudo do processo e emite sua opinião. As partes são chamadas nos autos 

para manifestar-se e apresentar os argumentos, e se for o caso, combatendo a opinião, tanto do 

órgão técnico, quanto do Ministério Público e do relator, então, faz todo o apurado – como se 

diz no popular – e emite uma opinião. Aí, o processo vai a julgamento. Neste caso, como disse 

a Presidente, no julgamento, a apresentação do relator – como eu disse – colocando toda essa 

questão, laudo técnico, Ministério Público e o que diz o processo, o que é o processo, valores e 

toda aquela questão. Há a manifestação do Ministério Público e a defesa, no caso aqui, o 

doutor Mario, analisando os autos podem trazer argumentos na hora da sessão que podem 

mudar completamente a opinião do relator. Mas, se ele já tiver apresentado o voto dele, o 

convencimento pleno dele, já na fase de votação, eu não sei como a gente poderia conversar 

sobre isso. Talvez teria um prejuízo, avaliando, doutor Mario, a priori, talvez a própria parte, 

no caso de Vossa Excelência, teria prejuízo em já sabendo o voto, porque não poderia mais 

mudar o voto. Talvez, é uma questão que a gente, mas é importante a reflexão que a Vossa 

Excelência traz, na data de hoje. Como o Tribunal faz hoje, já houveram vários casos, em 

diversos processos, que o voto estava pronto, porém, não apresentado, e a apresentação do 

advogado, o processo foi tirado de pauta para reabertura, foi mudado o voto do relator pelo 

convencimento, ou seja, uma série de questões já aconteceram. Então, é uma questão que o 

advogado traz, Presidente, importante, mas, como Vossa Excelência disse, antes da declaração 

do voto, o advogado, com seus argumentos, pode até convencer as pessoas a mudarem de 

opinião. Exatamente, conselheira presidente. Como o doutor Mario apresentou, trouxe aqui, já 

causou algumas questões a serem levantadas, por exemplo, quando ele fala do saque na boca 

do caixa e também, ele falou que a responsável, doutora Nazarina Oliveira Gonzaga, esteve 

doente e se ausentou da execução. A primeira questão: ela quem fez o saque na boca do caixa, 

doutor Mário, ou foi o vice-presidente? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Se o defendente, doutor Mário, quiser 

responder, ele tem o direito, a pedido do conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É importante, porque este fato poderá, na 

minha avaliação, modesta, humilde, isentar já a doutora Nazarina, uma vez que não sacou o 

dinheiro. Mas enfim, continuando o debate, a pergunta primeira seria essa. Como ela esteve 

doente e se afastou e comprova isso, como a senhora diz e que foi executado pelo vice-
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presidente, que tinha na diretoria da organização, divergências com ela. Enfim, ela quem fez o 

saque ou foi o vice-presidente? Manifestação do Senhor Mário Vinicius Heskett: Conselheiro, 

a Dona Nazarina me reportou agora que nesse período ela estava em coma e que quem sacou 

foi o vice-presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Certo. Então, pronto, já há uma questão. Obrigado doutor Mário. A segunda 

questão, eu acho que o conselheiro Luís Cunha que quer levantar. Então veja bem, não sacou 

no caixa. Não administrou os recursos. O vice-presidente, que efetivamente está sendo 

apontado por ela dito pelo eminente advogado que administrou isso, foi citado, foi chamado, 

veio ao processo? Terceira questão, com relação a preocupação do doutor Mario, que a gente 

conhece, ele falou claramente aqui, pelos cinco mandatos que tive, que Deus me deu, pela 

representação do povo do Pará, que me elegeu com muita honra eu falo isso, sabemos que é 

verdade, doutor Julival e andamos no interior do estado e muitas associações que representam, 

em determinados momentos, o estado, efetivamente não tem instrução, preparo. As vezes não 

tem um contador no município, mas há necessidade. O recurso é destinado e aqui e ali ocorrem 

falhas, sim. Mas nada que pode ser considerado como prejuízo ao erário, ao contribuinte, o 

dinheiro efetivamente foi para o bolso de alguém, o contribuinte saiu perdendo. Acredito que o 

maior problema é exatamente o que o doutor Mario falou, é essa falta de instrução e de 

orientação, a grande maioria do trabalhador, uma pequeníssima parte é que existe má fé, mas 

o brasileiro trabalhador é direito, ele é correto, e tanto provam milhares de processos que nós 

temos aqui no Tribunal do Estado do Pará e no Brasil inteiro, pessoas de bem que estão a 

frente disso. A gente percebe, por isso, o Tribunal de Contas, doutor Mário, fez várias reuniões 

com as associações, representações do terceiro setor, com o único e exclusivo objetivo de 

orientar conversar com essas pessoas. Ninguém estava jogando contra, nós convidamos, já 

tivemos várias aqui, a conselheira Lourdes Lima fez isso antes da presidência, o conselheiro 

Luís Cunha, eu fiz e fizemos no auditório e fora do Tribunal, em outros auditórios, conversando 

com o terceiro setor, apresentando uma cartilha, inclusive, feita pelo Ministério Público de 

Contas, dando passo a passo. Mas ainda é pequena a instrução e ocorreu, vamos dizer assim, 

nos últimos – vamos colocar no máximo – oito anos, dez anos. Esse processo aqui tem 11 anos. 

Voltamos aqui, aquela velha luta nossa, de todos os conselheiros e do Ministério Público de 

contas. Quero aproveitar para parabenizar o conselheiro Odilon, corregedor do Tribunal, pela 
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reunião que tivemos na terça-feira, conselheiro Odilon, parabéns. Identificamos ali algumas 

questões que devemos avançar e uma dessas, que mais me preocupa das questões, é o tempo, 

doutor Mário, que esses processos ficam no Tribunal, dependendo de julgamento e, de alguma 

maneira, isso causa um prejuízo para o Estado e para a segurança jurídica, vamos dizer assim. 

Presidente, eu fiz a pergunta e colocação para reflexão de todos, no momento da discussão, e 

quando o doutor Mário esclarece que a doutora Nazarina fez o convenio, mas adoeceu e a 

partir daí se ausentou, inclusive até do saque, a primeira impressão que eu tenho aqui, doutor 

Julival, é que ela está isenta dessa questão, uma vez que ela estava impedida. A partir do 

momento que houve o impedimento por motivo de saúde, o que acontece na presidência da 

república, quando o presidente se afasta? É o vice que assume e é o vice que assume as 

responsabilidades. No Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, 

em qualquer lugar é assim e na associação também é assim, é claro que aquele que assumiu, a 

partir da data, tem que assumir todas as responsabilidades pelo feito. Já crio essa questão e 

cumprimento ao eminente advogado. Com essas reflexões, Presidente, eu já tenho 

encaminhamento do voto possível. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Só esclarecendo ao conselheiro Odilon que, nos autos, ela sofreu a doença, 

mas nos autos com certeza não vai constar que há uma Ata de posse, que houve o afastamento 

dela, que ela se ausentou. O que há é que ela era a presidente e era a executora do convenio e 

ela está a todo esse tempo se defendendo aqui. O que é fato mesmo, é que foram sacados 

recursos na boca do caixa, ela é responsável por prestar contas e os recursos foram 

efetivamente empregados, como foram atestados nos dois relatórios anteriores, da terceira 

controladoria. Posteriormente, a sexta controladoria, a partir do expediente do doutor Sperry, 

que ventilou, já muitos anos depois, pediu a reinstrução porque entendeu que o saque na boca 

do caixa era irregular. Mas isso não significa dizer que os recursos não foram empregados e 

que agora ela tenha que devolver esses recursos, porque ela não tem condições de devolver, 

Presidente. Ela não tem condições de devolver. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não se trata dela ter condições ou não, se foi 

executado, tem o laudo, tem toda a documentação, o Estado não pode cobrar de volta o 

dinheiro, ela tendo ou não condições de pagar, o convenio foi executado? Então o Estado não 

tem porque cobrar e se tivesse algum problema, mesmo não tendo condições, ela teria que ser 
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responsabilizada. No caso, o que o doutor Mário levanta, que é importante é que o convenio foi 

executado. Eu não conheço o processo, o relator que conhece, que ela não estava à frente da 

administração do recurso, não sacou o dinheiro, então só por essa questão. Primeiro ponto: 

ela estaria impedida. Segundo ponto: o convenio foi efetivamente executado e teria que 

analisar. Mas eu vou ouvir o conselheiro Luís Cunha, que vai discutir em seguida eu vou ouvir 

o relator, para acompanhar. Obrigado, conselheira Lourdes. Obrigado, doutor Mário. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Doutor Mario 

Vinicius Heskett, por favor. Eu entendi aqui, não sei o suficiente o que aconteceu com essa 

convenio. A finalidade era a implantação de microssistema de abastecimento de água, era 

isso? Dez mil reais o valor? Manifestação do Senhor Mário Vinicius Heskett: Sim. Tinha um 

problema com drogas e isso implicava o melhoramento na instituição, Associação renasceu 

com o convenio, o convenio que celebra com a ASIPAG, objeto destinação de recursos para 

que este execute o Projeto Renascer Capacitação e Evangelismo Infantil, cidadão do terceiro 

setor. Dez mil reais. Existia um plano de trabalho e esse plano de trabalho importava na 

aquisição de uma bomba, de alguns equipamentos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Pois é, porque como entrou a história da bomba, eu 

queria entender. Esse é o mesmo sistema de água? Manifestação do Senhor Mário Vinicius 

Heskett: Não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Era bom ela vir aqui, a dona Nazarina. Eu queria entender o que aconteceu. Manifestação da 

Senhora Nazarina Oliveira Gonzaga: Nós tínhamos oficinas e as irmãs da Igreja Assembleia de 

Deus faziam oficinas de corte e costura, bordado para as meninas, bonecas, bolsas, porque 

essas crianças eram assediadas por traficantes de drogas, quando nós íamos fazer as oficinas, 

porque até certa ocasião nós tiramos uma moita que fazia o intercâmbio entre o tráfico e as 

crianças e eles iam na escola da criança, esperar a criança, nós fazíamos esse trabalho. 

Quando eu saí do AVC – eu passei um mês e meio em coma – eu saí muito preocupada com 

aquelas crianças e nós fomos nas escolas e elas disseram que elas continuavam estudando. Um 

dia desses um deles me ligou, dizendo: “Tia, eu passei no vestibular, estou fazendo Direito”. 

Isso me deu uma comoção muito grande, porque eu sou mãe e sou avó. Na época, eu sou 

bacharel em teologia, sou capelã, o que significa respeito, solidariedade ao outro, quem me 

conhece, eu fiquei 15 anos na Assembleia Legislativa, ajudei muitas pessoas, porque eu faço 
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um trabalho com palestra educativa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: A bomba era para que? Manifestação da Senhora Nazarina Oliveira 

Gonzaga: A bomba é porque elas se alimentavam e faziam as necessidades fisiológicas e 

precisavam dos banheiro da associação, e a bomba não existia, a bomba é um detalhe, porque 

nós tivemos esse valor que foi feito, inclusive quando eu estava em coma, eu soube do saque e 

eu tinha um carro adquirido – eu tinha nível superior – eu adquiri em um consorcio, e a 

improbidade administrativa, conversado com o doutor Soares, foi eu ter mandando vender, 

assinei depois que sai do hospital, eu assinei e vendi o carro, porque o saque foi feito e o 

dinheiro desapareceu. A preocupação minha, eu fui levada ainda cambaleando para o 

Paracuri. O que interessa é que as crianças, elas saíram das drogas, 200 crianças saíram das 

drogas do Paracari e isso é um mérito que Deus nos deu, porque eu acredito no projeto que eu 

tenho. A associação Renascer é um Projeto família, eu acredito na família, eu acredito na 

sociedade, eu acredito que uma criança que está envolvida e que discute com a mãe: “mãe, eu 

vou ser traficante porque eu vou ser rico” e no final liga pra mim e diz: “Tia, eu passei no 

vestibular e estou fazendo direito”, isso é importante para cada um de nós que temos a nossa 

família, e projeto família é isso e cada centavo dessa valor, se tivesse eu sacado, ele teria sido 

colocado lá nas oficinas, onde hoje nos vemos nos shoppings os bonecos que eles aprenderam 

a fazer. Então, eles tiveram uma renda que muitas crianças hoje não tiveram e eu levo a sério 

cada a coisa que eu faço, entendeu? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, esse assunto é um assunto muito delicado, porque na verdade nós estamos diante 

de uma pessoa que foi vítima de toda uma situação e se nós temos aqui o desejo de alcançar a 

justiça, a gente não pode condená-la. Eu não consegui ainda ter todas as informações 

necessárias do processo, eu vou esperar a manifestação no eminente Relator, como ele vai 

proferir o voto dele, para que eu possa aqui me manifestar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, tirando dúvidas aqui, o Conselheiro 

Cipriano chamou atenção se havia laudo, o laudo está aqui nos autos, o laudo não favorece a 

dona Nazarina porque o laudo diz que não foi executado o projeto. O gestor não foi multado 

porque apresentou um laudo, resolveu a questão formal pelo Tribunal, mas o laudo não ajuda. 

Esclarecendo o que Vossa Excelência perguntou a mim, eu posso ler o laudo aqui. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Pelo que eu 

entendi Presidente, é um caso delicado, por que eu usei o termo delicado? Porque pelo que eu 

entendi, a dona Nazarina após sair do tratamento de saúde, ou estar em condições lúcidas de 

poder voltar a tomar conta da entidade, ou tomar conhecimento do que houve, viu que o 

dinheiro foi sacado e a obra não foi realizada. Mas ela cumpriu com o objeto do convênio com 

o seu próprio recurso, ela fez, aqui na informação extra petita, fez com o dinheiro dela de um 

bem que ela vendeu. Ela vende um bem dela para poder cumprir com o objeto do convênio 

porque era sua responsabilidade, agora ela vai ser novamente punida? Por isso que eu disse, é 

delicado o assunto, por isso eu lhe confesso que eu não sei direito ainda como fazer, mas eu 

fiquei muito sensibilizado com o depoimento dela, senhora Presidente, quando uma pessoa vem 

ao Tribunal mais de uma vez para resolver o seu problema, isso é um bom sinal porque tem 

gente que apronta, não aplica o dinheiro e a gente não acha a pessoa, não está nem aí para o 

órgão de controle. E o que eu estou sabendo agora das informações, essa senhora tem vindo 

atrás, tem procurado encontrar uma solução porque o que está em jogo é o nome dela, então 

eu vou esperar o senhor Relator se manifestar para que eu possa também proferir o meu voto. 

Terminado esse momento, Sua Excelência o relator proferiu voto para conhecer do recurso, e 

no mérito negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido. A matéria entrou 

em processo de votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Divirjo do relator para conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, 

mantendo a irregularidade das contas, porém, sem devolução de valores e sem multa. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho a divergência. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Acompanho o relator. Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho o voto 

divergente. Terminada a votação a presidência proclamou que por maioria, três votos a dois, foi 

declarado vencedor o voto divergente, este apresentado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior.  Neste momento, a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira transferiu a 

Presidência ao Corregedor Odilon Inácio Teixeira; e, por conseguinte se ausentou 

definitivamente do Plenário. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/53203-1, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Marcelo Pinto da Silva, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, 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 pelo conhecimento do Recurso de 

Reconsideração e negar provimento ao mesmo, confirmar na íntegra da decisão prolatada no 

Acórdão nº 52.519 de 24.09.2013 e por fim que sejam enviadas informações sobre o julgamento 

do presente recurso e sobre seu trânsito em julgado à 5ª  Promotoria de Justiça de Defesa do 

Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, na pessoa da doutora Elaine Carvalho 

Castelo Branco, em face das solicitações pela mesma, fls.11 e 15. Presente em plenário, o 

senhor Marcelo Pinto da Silva apresentou manifestação conforme preceitua a ampla defesa: 

Senhor Conselheiro Odilon, agora como Presidente da Casa, meu bom dia. Representante do 

Ministério Público, demais Conselheiros e o público em geral. Eu fui gestor daquela casa de 

saúde, Hospital Abelardo Santos durante 27 meses que se dão dois anos e três meses. No final 

de 2003 e 2004 e 2005 eu tive minhas contas integramente aprovadas por essa Corte e em 

2006, em fevereiro de 2006 eu fui exonerado do cargo e fui tocar minha, já não fazia parte 

mais como servidor público e como gestor daquela casa. E esse Tribunal esteve lá naquela 

casa para fazer a auditoria, é o papel dessa Corte, desse Tribunal e chegando lá naquela casa, 

pedindo as informações dos dois meses do meu processo e aquela casa naquela altura e o 

Estado e o gestor daquela altura dizer que não existia processo nenhum. E aquela casa 

naquela altura me fazia julgar minhas contas irregulares nesses dois meses em 106 mil e 74 

centavos, quando eu notificado desse processo e já fui notificado por essa Corte uma semana 

antes do julgamento aqui nesse plenário que eu fui tomar conhecimento que esse período de 

2006 tinha sido julgado irregulares, eu vim tomar conhecimento do processo. Uma semana 

antes do julgamento. O processo era meio complexo e vim fazer minha defesa oral nesse 

mesmo lugar, nesse mesmo horário, dizia aos nobres Conselheiros que o processo existiu, eu 

tinha deixado lá e sempre foi minha linha de defesa. E eu dizia que não tinha omissão dessa 

gestão na questão do processo e que os equipamentos estavam no hospital, o material técnico 

na época usado, os equipamentos deveriam estar no hospital. E essa Corte me concedeu um 

prazo para que eu fizesse a prova dessa minha sustentação oral, desse meu argumento. E aí 

vinha a minha via crucis com o Estado e eu saindo daqui, como esse hospital fica em Icoaraci, 

me dirigi até o hospital e fui enviado pela secretária da direção até o diretor administrativo e 

financeiro que quase não me deu atenção e disse que ia procurar, insisti várias vezes com ele e 
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não obtive sucesso. Fiz um concurso para a Polícia Civil e me lembrei que tinha o direito de 

petição e aí protocolei uma petição à diretora da época e ela também me negou qualquer 

acesso aos processos. E me lembrei que a diretora da época tem um secretário de saúde e o 

secretário de saúde tem o governador do Estado para exercer o meu direito de petição e 

protocolei ao secretário de saúde da época e para a minha felicidade o secretário no mesmo 

ofício que eu protocolei para ter acesso ao documento, ele determinou que a gestão fizesse uma 

procura e a gestão me entrega vários processos que eu apresento nessa corte e de 106 mil 

reais, passou com o débito de 65 mil reais que é objeto desse julgamento agora. E uma dessas 

glosas que o Conselheiro acabou de citar, tem uma cópia de uma nota fiscal, o Estado jamais 

ia me entregar o original de uma nota fiscal, a direção me entregou vários documentos em 

cópia que eu enviei para essa Corte. Eu acho que caberia a essa Corte aqui pedir a original 

dessa cópia que me foi entregue para a ver a veracidade do fato, eu considero que o Estado 

não ia me entregar o original, até porque ia fazer parte da guarda do documento. Mas o que eu 

quero lembrar, que eu quero dizer a essa Corte que eu tenho me defendido até o momento, que 

eu realizei os processos, deixei naquela casa, você não tem como ser exonerado e levar os 

documentos consigo, você tem que deixar no arquivo e a minha premissa desde a primeira vez 

que eu estive nessa casa é verdadeira, tanto é que de 106 mil glosado em todo o processo, foi 

para 58 mil. Teve omissão naquele momento de não apresentar a essa Corte e ao Estado o 

processo devido, mas depois de toda uma busca que eu fiz, eu consegui ter êxito em alguns 

processos. Eu tenho que fazer provas, não me restava mais nada de que procurar aquela casa e 

falar com o diretor de patrimônio que recebeu o material permanente e pegar uma declaração. 

Então o servidor público que me deu a declaração dizendo que recebeu o material dispensou 

ao hospital, naquele momento não tive a visão de inclusive ter pegado uma declaração com 

quem manuseou esses aparelhos, esse material permanente, deveria ter feito. O único meio de 

prova que eu tinha foi esse para apresentar, de que o material técnico foi apresentado lá em 

uma declaração de dois servidores públicos que são responsáveis por receber o material. Já se 

passaram de 2006 até 2017 quase 11 anos, eu vejo uma dificuldade maior de apresentar esse 

processo, mas a minha premissa, o meu direito de defesa aqui nessa casa e tenho me defendido 

sozinho, não procurei nenhum escritório de advocacia que eu realmente deixei os materiais 

permanentes lá no hospital, o Estado não teve prejuízo. Me traz uma dúvida muito grande 
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agora como é que eu vou provar isso, eu tenho uma linha de defesa que ela já foi provada a 

esse Tribunal, eu deixei o material, deixei os processos no hospital, o Estado depois de 

muito tempo reconheceu que eu tinha deixado lá e me entregou muitos processos que de 

106 mil, a glosa agora é de 58 mil. Eu digo a esse Tribunal que não está só a questão da 

gestão em julgamento, mas está a questão da tua moral, da tua conduta, eu sinceramente 

vou recorrer, vou tentar provar a minha inocência, a licitude do ato aqui até o último dia. 

As oportunidades que me forem dadas de apresentar Recurso, eu vou apresentar e eu vou 

lhes dizer uma coisa muito clara, que vocês já devem ter como Conselheiros e analisa a 

prestação de contas, é muito complicado você sair de uma gestão em 2006 e o Tribunal for 

lá só em 2009 fazer uma tomada de contas. A gente fica muito frágil de apresentar os 

documentos que o Tribunal requer e a gente já fora do órgão dito, muito tempo já fora, 

ausente, é muito frágil você tem dificuldades muito grandes. Nos dois anos que eu estive no 

hospital e esse Tribunal esteve lá, todos os processos que ele pediu, todas as solicitações 

que fizeram foram apresentadas, tanto é que eu tenho as minhas contas aprovadas 

integralmente nesse Tribunal, o restante de 2013, integralmente 2014 e integralmente 2015. 

Eu muito honestamente, muito sinceramente digo a este Tribunal que até o último dia que 

Deus me levar, que ele permitir que me leve, eu vou tentar provar a minha inocência e vou 

combater o bom combate e eu requeiro aqui que agora no julgamento de plenário vocês 

analisem os argumentos e que possam dar provimento aos meus argumentos. É o que eu 

tenho a dizer senhor Conselheiro e demais Conselheiros, muito obrigada. A matéria entrou 

na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhor Marcelo, por favor venha aqui novamente. Esse processo eu estudei 

bastante, mas há uma dúvida sobre um valor de sete mil e 100 reais referente à nota fiscal 

que eu citei aqui 00685. Manifestação do Senhor Marcelo Pinto da Silva: É uma cópia. 

Quando eu recorri ao Tribunal eu cheguei até o secretário de saúde foi que aquela 

administração me enviou a cópia e eu como gestor, que já passei por lá, é difícil você 

enviar um original para quem solicita porque a guarda desse documento original tem que 

ficar na casa de saúde, tem que ficar nos arquivos da casa de saúde. Até entendo o gestor. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas essa foi 
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a parte do processo que a gente teve essa documentação para analisar. Manifestação do 

Senhor Marcelo Pinto da Silva: Não teve a nota fiscal? Pois é, ele enviou cópia, aqui diz 

que ele enviou cópia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Mas não tem, essa parte que não está explicada. Porque aqui senhor Presidente, 

eu poderia retirá-lo de pauta, dar um prazo para ele porque é a única parte que não 

conseguiu, referente à nota fiscal de 7.100, nota de empenho nº 00685. Manifestação do 

Senhor Marcelo Pinto da Silva: Nota fiscal 250 em cópia, as folhas 87. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Valor de sete mil e 100. 

Manifestação do Senhor Marcelo Pinto da Silva: Nota fiscal 250 que eu encaminhei para 

essa Corte, que está nas folhas 87. Essa Corte diz que é cópia e com certeza a 

administração tenha me entregado cópia e ela diz que não vale como prova, usando o 

artigo 43 do ato 63 de 2012 desse Tribunal. Eles me entregaram cópia e até entendo a 

administração ter me entregado cópia na hora que eu faço um ofício requerendo o 

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

Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui Marcelo, tem dois caminhos. Essa parte dos sete mil e 

100 não foi analisada porque não teve documentos nos autos para a gente analisar, é um 

processo que está descoberto, eu posso lhe dar um tempo se o senhor quiser para buscar 

esse documento e eu mando reanalisar. Porque fora isso não tem como. Manifestação do 

Senhor Marcelo Pinto da Silva: Não, tudo bem. Aceito. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Vou lhe colocar minha assessoria aqui para 

lhe dizer qual é o problema do processo, o que foi que não foi analisado para o senhor ir 

atrás da documentação. Eu compreendo um ponto, eu sei que o estado no geral, a 

administração pública tem falhado muito porque a gente não acha os documentos, 

pouquíssimos órgãos do estado tem um arquivo organizado, ainda mais um hospital como 

esse que agora está em obras. Manifestação do Senhor Marcelo Pinto da Silva: Ele já 

mudou várias vezes de prédio, em obras. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu da minha parte estou satisfeito, estava tirando 

umas dúvidas com os nossos pares aqui e dar o encaminhamento para o seu problema, mas 

já tem o convencimento nosso. Logo após, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 
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Conhecer do Recurso de Reconsideração, pois tempestivo e conceder-lhe provimento 

parcial para manter a irregularidade das contas com a devolução do valor não comprovado 

de R$7.100,00 (sete mil e cem reais) e a multa pelo dano apontado no valor de R$1.000,00 

(mil reais) e retirar a devolução do valor de R$58.824,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos 

e vinte e quatro reais). Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi dado conhecimento sobre o Processo 

nº 2009/51780-6, que agasalha a prestação de contas dos Administradores e Responsáveis 

pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundação Pública Estadual 

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FHCGV, exercício de 2008, responsáveis Haroldo 

Koury Maués e Benedito Paulo Bezerra, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator 

foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que, tendo solicitado a retirada deste processo da 

pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. No mesmo compasso, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51849-4, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Brasileira 

de Cohab’s e Órgãos Assemelhados - ABC, responsável Carlos Eduardo de Afonseca e 

Silva, 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 regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental ao seu 

responsável e recomendações à Convenente. A presidência tornou público que embora 

regularmente notificado, o responsável supra não se fez presente e nem se representar á 

sessão. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

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

ressalva e declarar prescrita a multa pela intempestividade, haja vista, o decurso do tempo 

de mais de 10 (dez) anos entre a violação regimental e a primeira citação realizada ao 

responsável, ocorrida em 07/06/2017 e recomendação à Convenente a observar as normas 

legais e regimentais de fls.192 dos autos. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 
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por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2016/50479-0, que alberga a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições 

ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto Paulo Martins, responsável 

Tânia Mara de Oliveira Leal Martins, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi 

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

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

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

aplicação da multa regimental ao senhor Adenauer Marinho Goés. A presidência informou 

que embora regularmente notificados, que os responsáveis supracitados não estiveram 

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

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

voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor Adenauer Marinho 

de Oliveira Goés, a multa no valor de 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. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2014/50108-8, 

que cuida da Tomada de Contas Especial instaurada na Associação dos Moradores do 

Bairro São Cristóvão - AMOSC, responsável Jeová Queiroz de Vilhena, 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, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação 

das multas regimentais ao seu responsável. A presidência tornou público que embora 

regularmente notificado, o responsável supra não se fez presente e nem se representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Terminada essa fase, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, condenar solidariamente a pessoa física e 

jurídica à devolução do total dos valores repassados, devidamente corrigido e aplicar ao 

senhor Jeová Queiroz de Vilhena as multas nos valores de R$3.000,00 ( três mil reais), pela 

prática de ato ilegítimo e R$1.000,00 (mil reais), pelo não encaminhamento de documentos 
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a que está obrigado e determinar o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao 

Ministério Público Estadual para matéria de sua competência e por fim aplicar a 

responsabilidade solidária em consonância com o posicionamento corrente desta Corte de 

Contas, que já faz uso desta espécie de responsabilização em seus julgados, 

fundamentando-se de forma subsidiária na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, 

que a prevê expressamente. 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2015/50841-3, que agasalha a tomada de contas Especial instaurada na Câmara Municipal 

de Bragança, responsável Wallailson José Guimarães Pereira, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Ao solicitar a retirada deste 

processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato deferimento.  Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2016/51474-0, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada 

na Associação Cultural e Esportiva Viva Bragança, responsável Sandra Neile Pereira 

Lemos, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

que, ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o 

imediato deferimento. No mesmo curso, foi anunciado o Processo nº 2017/51023-4, que 

trata do Ato de Pensão em favor de Carmen Rosa da Luz Guimarães, 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 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido 

de 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 no artigo 191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Na mesma senda, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50382-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 
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Maria Goretti de Mendonça Rocha, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator 

Conselheiro Convocado 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 pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu 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. 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 o roteiro 

administrativo, pronunciando-se nos seguintes termos: Informo os senhores Conselheiros 

que será distribuída após essa sessão por meio dos e-mails corporativos de Vossas 

Excelências proposta de resolução para autorizar a presidência a celebrar acordo de 

cooperação técnica com a Universidade Federal do Pará com o objetivo de estabelecer 

parcerias em ações educacionais por meio da Escola de Contas Alberto Veloso. A matéria 

fica para apreciação dos senhores e volta ao plenário para deliberação na próxima sessão 

ordinária. Vencida a matéria administrativa, eu coloco a palavra à disposição de Vossas 

Excelências. Não havendo nesse momento quem queira fazer uso da palavra, antes de 

encerrar eu quero fazer dois comunicados a pedido da Conselheira Lourdes Lima. 

Conselheira Lourdes Lima me pediu para informar a todos que tem a satisfação de 

informar a todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, servidores que já estão 

disponíveis na intranet do TCE e do Ministério Público de Contas do Estado, dezenas de 

novos títulos do catálogo da Editora Fórum. Esta parceira irá permitir que obras da área 

do direito, da contabilidade e do controle externo, todas de altíssimo nível técnico e 

escritas por renomados autores estejam disponíveis na plataforma da biblioteca digital 

Fórum. A partir de agora, os servidores do Tribunal de Contas do Estado, quanto do 

Ministério Público de Contas irão poder acessá-las simultaneamente e de forma ilimitada. 
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Após intensa negociação, Conselheira Lourdes Lima conseguiu ampliação dos periódicos e 

das séries de livros, além de ser adquirida a coleção completa do Professor Jacoby e os 

códigos disponíveis no catálogo da editora, a plataforma BID, Biblioteca Digital Fórum irá 

permitir copiar, colar, imprimir e exportar trechos da obra em até 10% dos volumes. 10% 

porque respeita a lei de direitos autorais. Todo o conteúdo digital está disponível de uma 

maneira clara, objetiva e rápida e com grande variedade de livros, todos podem conferir 

na intranet. Coloco novamente a palavra à disposição de Vossas Excelências. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor Presidente, dois 

assuntos. O primeiro referente ao assunto abordado por Vossa Excelência agora, quero 

aplaudir a realização deste sonho da instituição. A gente já vinha trabalhando há dois anos 

na construção desse projeto, buscamos a parceira do Ministério Público, essa parte eu não 

entendi direito se foi termo de cooperação com o Ministério Público de Contas também, 

fiquei com a dúvida. Se puder seria muito bom porque a construção dessa plataforma 

digital foi pensada junto com o Ministério Público de Contas, inclusive a questão do custo. 

Eu queria saber se realmente houve. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes: Eu não tenho essa informação 

Excelência, mas a gente pode ver e confirmar na sequência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas eu vou utilizar 

Presidente, Vossa Excelência para cumprimentar a Presidente Lourdes Lima. Esses pontos 

me agradam porque a pessoa dá continuidade a uma ideia do outro e isso é um ponto 

grande da instituição, eu lembro que quando eu levei o assunto ao conhecimento do 

colegiado, todos apoiaram. Vossa Excelência estava presente, Conselheiro Cipriano e 

agora a gente vê concretizado na instituição uma plataforma digital que na verdade é uma 

biblioteca completa que a gente passar a ter pelo meio digital, não tem como mais pegar 

um livro volumoso e levar para casa para ler na era moderna, no mundo digital. Então fica 

aqui aos Conselheiros e seus assessores, aos servidores de toda casa, que aproveite mais 

essa ferramenta que a instituição coloca à disposição de todos nós, para as nossas 

pesquisas, para o aprofundamento dos nossos estudos, para que a gente possa ter 

pareceres mais bem elaborados, mais bem fundamentados. Isso vale para o técnico e vale 
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para o Conselheiro. A Escola de Contas está antenada com tudo isso porque a gente quer 

atender da melhor forma, capacitando os nossos servidores em algo que seja, eu posso 

dizer assim, imprescindível como mais adequado para a instituição. A gente está tendo um 

pouco mais, senhor Presidente, critérios nas escolhas dos cursos de capacitação e isso vai, 

certamente, evoluir. Não é um curso porque tem que ter um curso para ter uma quantidade 

de curso, não. Qual o curso que atende melhor a instituição. E digo mais, daqui para frente 

vamos ter mais cuidado, também não pode sair um servidor que trabalha em um 

determinado setor, que está na folha de pagamento, um exemplo. Aí vai ter um curso de 

licitação, ele vai para lá, não é assim. Vai ter a prioridade para esse curso o servidor que 

está atuando na área com aquele assunto, que já teve caso de servidores aqui: “quero fazer 

um curso” e trabalha onde? “Em tal setor”, não tem nada a ver com aquele curso que está 

sendo oferecido pela instituição, então a Escola de Contas está refletindo esses detalhes de 

forma que a gente possa melhorar o nosso trabalho tanto na qualidade dos cursos 

oferecidos como atrair para os cursos, servidores que estão atuando naquela área, 

pertinente àquele assunto porque a Escola está oferecendo. Mas hoje, doutor Stanley, creio 

até que está tudo consolidado até porque há um termo de cooperação na casa, em vigor do 

Ministério Público de Contas com o TCE. Esta plataforma digital será um ganho 

extraordinário para todos nós, TCE e MPC de Contas. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira:  A Secretaria está informando, Vossa 

Excelência tem razão, a parceira é conjunta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Então eu quero estender, doutor Stanley, os parabéns, 

os cumprimentos ao Ministério Público de Contas na pessoa do Procurador Felipe Rosa 

por ter tido a compreensão, a sensibilidade, a percepção de que é o caminho. Nós 

precisamos do conhecimento, temos que estar em busca dele permanentemente, agora a 

instituição e oferece o que tem de melhor no momento nessa área, assuntos relevantes, 

atualizados, principalmente as jurisprudências atualizadas do Supremo Tribunal Federal, o 

Tribunal de Contas da União e dos Tribunais brasileiros. Então vai ser um ganho 

extraordinário e por fim, Presidente, último assunto. É Círio, é Círio outra vez diz a música 

do Padre Fábio de Melo. É o Círio, já está contagiando todo mundo na cidade de Belém, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1681

então para os católicos que têm um jeito próprio de viver esse momento a gente deseja que 

possam curtir bem o Círio, viver nesse momento de forte espiritualidade, de fortes emoções. 

E para os não católicos a gente pede também a proteção de Deus, da Virgem Maria, são 

pessoas que professam outra fé, mas tem o respeito pela manifestação grandiosa que é o 

Círio de Nazaré. Há igrejas evangélicas inclusive, participando solidariamente do Círio, 

seja oferecendo uma água para os romeiros que passam na frente das igrejas, mas já há 

esse gesto. Isso eu acho um ponto que merece destaque, nós estamos em um país que há, eu 

posso dizer assim, uma religiosidade muito forte e as igrejas começaram a caminhar 

juntas. Não é raro mais se ver cultos ecumênicos em todas as partes do Brasil, isso é um 

bom sinal doutor Stanley, o senhor que professa outra fé religiosa, é muito importante 

incentivar esse ecumenismo, que a gente possa estar mais juntos. Cada qual escolhe o seu 

caminho de louvar a Deus, servir a Deus, praticar sua espiritualidade, mas desejar a todos 

os que fazem parte dessa casa, do Ministério Público, Conselheiros, Procuradores, 

servidores, um feliz Círio. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado Conselheiro Luís Cunha. Tenho certeza 

Conselheiro Luís Cunha que essa disponibilização na qual o Ministério Público de Contas 

é nosso parceiro, sempre foi e continua contribuindo e muito para os nossos trabalhos 

aqui, ela vai contribuir bastante para que a gente, dentro daquela visão que está 

disponibilizada aqui na tela, instrução de referência. Estamos caminhando para isso, para 

chegar na missão que assim desejamos, e Escola de Contas eu concordo com Vossa 

Excelência que preside o conselho deliberativo, juntamente com a Conselheira Substituta 

Milene e outros servidores, o caminho é esse. Os recursos são escassos e as necessidades 

são muitas, então a gente precisa priorizar as temáticas e deixando claro nesse primeiro 

momento que os cursos devem ter prioridades para determinados servidores porque atuam 

diretamente sobre aquilo. Passo a palavra ao Procurador de Contas Stanley Botti. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Stanley Botti Fernandes: Obrigado senhor Presidente, também agradeço as palavras do 

Conselheiro Luís Cunha. Para o Ministério Público de Contas é uma honra poder 

participar desse projeto de instalação da biblioteca digital da Fórum, nós sempre fomos 
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parceiros e sempre seremos. A ideia é que o controle externo paraense é um só, são dois 

órgãos distintos, mas o controle externo é um só, então o Ministério Público se sente muito 

honrado e anseia também ver o livro da doutora Milene. Pena que a gente só vai poder 

copiar 10%, não é mesmo? E a gente se sente honrados mesmo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stanley Botti 

Fernandes: Então agora eu estou satisfeito. E como bem tocou o Conselheiro Luís Cunha, 

eu não sou católico, mas sou religioso, mas também sou paraense e sei da importância que 

esse evento não só para a nossa cidade, não só para o nosso estado, mas para o nosso país. 

E mesmo não sendo católico é muito bonito de ver a fé, a manifestação de fé das pessoas, o 

que elas fazem naquilo que acreditam e eu também gostaria de desejar um feliz Círio à 

Vossa Excelência, todos os membros do Tribunal, toda a sociedade paraense e que seja um 

momento de reflexão, de exame da consciência para cada um verificar aquilo que pode 

também melhorar e contribuir para que a vida seja melhor, a nossa e a dos outros. Então 

em nome do Ministério Público também eu desejo um feliz Círio a todos. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Senhor 

Presidente, eu apenas gostaria de deixar registrado aqui um feliz Círio a todos os 

Conselheiros, a todos os membros do Ministério Público, a todos os servidores. É sempre 

um clima diferente que fica na cidade de Belém nessa época do ano e eu acho que a gente 

tem que ressaltar isso, pois hoje – uma expressão usada pelo professor Karnal – a gente 

vive em uma sociedade líquida, em que os afetos, a solidariedade, o amor ao próximo, a 

fraternidade ao próximo são quase que elementos transitórios e de uma liquidez que não 

permite que as relações se aprofundem. Então o Círio traz esse sentimento, deixa esse 

sentimento no ar e nos leva a refletir da importância realmente de a gente praticar o que 

está lá na Bíblia, na sua acepção mais importante que é amar uns aos outros, pois assim a 

gente vai ter realmente uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Então 

que esse clima de Círio nos remeta a esse tipo de reflexão e que todos possam ter, junto 

com suas famílias, com seus amigos momentos de alegria, de felicidade, afetuosidade e do 

amor mais puro e singelo. Então feliz Círio a todos e obrigada também pelos cumprimentos 

doutor Stanley, agradeço também a presença de todos os servidores que estiveram aqui no 
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lançamento na segunda-feira, os Conselheiros, membros do Ministério Público, todas as 

autoridades presentes. Foi um momento de muito significado para todos nós, então é isso. 

Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Já 

disse isso pessoalmente e cumprimento novamente Conselheira Substituta Milene pelo 

trabalho realizado e que vem realizando nessa casa e agora autora, uma doutrinadora em 

direito financeiro. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Agradeço à Vossa Excelência e também quero só cumprimentar 

a doutora Milene pela obra, pelo trabalho. Eu não tive condições de estar presente, eu 

tenho feito junto com a doutora Milene muitos trabalhos e a gente tem se ajudado, 

principalmente ela me ajudado muito. E por essas e outras razões eu não pude estar, então 

cumprimento a doutora Milene, parabenizo, a gente já sabe desde a chegada dela aqui da 

competência, da dedicação, o esforço dela sempre em fazer bom trabalho e um trabalho 

nota dez. E assim vem fazendo a doutora Milene, não é à toa que ela é administradora, 

graduada pela Universidade, então todo administrador tem esse perfil de tentar fazer o 

melhor sempre. Parabéns doutora Milene. E desejar a todos, Vossa Excelência Presidente, 

doutor Stanley, Ministério Público, a todos os Conselheiros, os servidores do Tribunal de 

Contas, as servidoras, extensivo à família de todos um abençoado e feliz Círio, que a Nossa 

Senhora de Nazaré, mãe de Jesus, nos abençoe a todos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado Excelência. Também não poderia 

deixar de me manifestar a respeito do Círio. O Círio de Nazaré é patrimônio imaterial do 

estado do Pará e por ser um patrimônio imaterial, ele transcende essa esfera da 

religiosidade, o Círio turistas, turismo religioso, O Círio congrega várias denominações 

cristãs, congrega pessoas e congrega famílias. É um momento de alegria em que as pessoas 

externam suas felicitações umas às outras, desejando o bem ao próximo. Então, de igual 

modo, eu quero aqui externar um feliz Círio a todos os membros desse colegiado, 

indistintamente, aos membros do Parquet de Contas, indistintamente, aos servidores desta 

casa, do Parque de Contas, indistintamente, às famílias de cada pessoa a que me referi e 

desejar um feliz Círio. E digo a todos vocês, eu não vou abrir mão de comer maniçoba no 

domingo. Feliz Círio a todos e declaro encerrada a presente sessão. E em tempo, já que 
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estamos no Círio, todos estão convidados a assistirem à trasladação e ao Círio no domingo 

propriamente dito, aqui no nosso anexo um, onde fica a Astcemp. Extensivo aos familiares 

também. Obrigado a todos. 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 onze horas e trinta e dois minutos (11h32min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 05 de outubro de 2017. 
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