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ATA Nº 5.513 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de novembro do ano dois 

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

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

Lima de Oliveira Presidente, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira 

Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, e o Excelentíssimo 

Senhor representante 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 a digna 

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

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

do dezesseis (21) de novembro 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 Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 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 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 Presidente 

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

e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao plenário, permissão para a inversão da pauta de 

julgamentos dos processos nº 11, 12 e 22. Com a assertiva plenária, dirigiu-se ao senhor 

secretário para a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2012/50282-9, 

que trata do Recurso de Revisão interposto por Paulo Fernando Macieira Peixoto, Procurador 
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Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a 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 

pelo conhecimento e provimento parcial do presente Recurso de Revisão, para que seja 

reformado o Acórdão nº 49.514 no que se refere ao valor do débito, devendo ser fixado em 

R$1.343,00 (um mil trezentos e quarenta e três reais), devendo-se ainda recalcular o valor da 

multa sanção, em razão do novo valor do débito. A seguir, a Presidência proclamou que o 

Advogado Bernardo Mendonça Nobrega, procurador do responsável pelas presentes contas 

estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe 

concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Primeiramente bom dia aos Conselheiros, 

bom dia ao Procurador, aos servidores dessa casa e aos demais presentes. Agradeço 

inicialmente a oportunidade de estar aqui podendo arguir a defesa do então prefeito. O 

Recurso de Revisão, conforme a relatoria já apontou, envolve um convênio no valor de 200 mil 

reais. Acontece que no meio desse convênio, para ser mais preciso, até a terceira parcela desse 

convênio, o então prefeito foi afastado por decisão da Câmara dos Vereadores de Soure. Ele 

estava impossibilitado de ter total gerência sobre o convênio integral. Conforme o Ministério 

Público muito bem visto analisou, houve em relação aos valores geridos pelo então prefeito, 

um uso eficiente dos recursos públicos. Para sermos mais exatos, os valores então geridos pelo 

prefeito deveriam ter asfaltado 64.456.73 mil metros quadrados de asfalto. Na prática acabou 

asfaltando 78 mil 938 metros quadrados. Isso porque o valor orçado por metro quadrado foi de 

dois e 66. Entretanto, foi contratado a dois e 13. Em relação a essa nota fiscal número 11 que a 

Controladoria e o Ministério Público entendem que os materiais adquiridos no valor de mil 

353 não foram utilizados na obra ou não foram de relevante ou de urgência, na verdade se 

tratou de tinta e de materiais acrílicos utilizados para pintar o meio fio e para fazer 

impermeabilização dos postes e das placas utilizados no asfaltamento. A gente pode fazer uma 

análise por dois vieses, primeiro pelo baixíssimo valor, nós estamos tratando de um convênio 

de 200 mil reais em que foi administrado 163 mil reais, cujo uso já foi comprovadamente 

eficiente. Entender que houve desvio de mil 343 reais na compra de tinta e material acrílico me 

parece um pouco leviano, com todo o devido respeito. Por fim, eu só gostaria de arguir 

rapidamente que esse processo está com 18 anos, isso traz um prejuízo à ampla defesa e ao 
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contraditório. Já se passaram mais de dez anos, nesse momento eu gostaria de arguir inclusive 

a prescrição de pretensão punitiva. Só para concluir eu informo que o TCM fez a análise das 

contas do então prefeito, elas foram aprovadas com ressalvas, as ressalvas evolveram aspectos 

meramente formais que não são o objeto, não foi encontrado nenhuma irregularidade acerca 

de valores gerenciados na gestão do então prefeito. É só isso e eu agradeço a oportunidade. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso de Revisão, para no mérito negar-

lhe provimento. Consultado o Plenário, os Excelentíssimos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior, acompanharam o relator, tendo sua Excelência o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos 

para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/52524-0, que trata do Recurso de Reexame interposto por Ana 

Maria Melo Castelo Branco de Carvalho, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 não conhecimento do recurso de reexame. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

proposta de decisão para conhecer do Recurso, para no mérito negar-lhe provimento. 

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

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51946-4, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Maurieth Dias da Silva dos Santos, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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 
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entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o 

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50794-7, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Primavera, responsável Selso Luiz dos Santos Gomes, 

Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cuja Relatora foi a 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 pela irregularidade das contas, sem devolução de valores, com aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável e expedição de recomendação à Sepof. A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$906,19 

(novecentos e seis reais e dezenove centavos), pela remessa intempestiva das contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51731-7, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Trairão, responsável Ademar Baú, Procurador Antônio Maria F. 

Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas, com aplicação da multa regimental ao seu responsável. A seguir, a Presidência 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1949

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas regulares, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 

pelo descumprimento do prazo para remessa da prestação de contas. Consultado o Plenário, este 

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

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

o Processo nº 2009/51182-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Usuários da Reserva 

Extrativista Mãe Grande de Curuçá, responsável Sandra Regina Pereira Gonçalves, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo de multa regimental a 

responsável, e, ainda solicita que a responsável seja citada para apresentar defesa no prazo de 

(15) quinze dias e por fim que a responsável deverá ser inabilitada para o exercício do cargo em 

comissão ou função de confiança na administração estadual, no prazo de cinco anos, ser 

proibida de contratar com o Poder Público Estadual ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, por até cinco anos, bem como deverão ser inscritos no 

cadastro de inadimplentes do TCE/PA. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando a 

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$10.000,00 (dez mil 

reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 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 2009/51804-8, que trata da Prestação de 

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

procedência Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará, exercício financeiro de 2008, 
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responsável Walter Silveira Franco, 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 regularidade das contas, com aplicação da multa regimental 

à senhora Ivana Ramos do Nascimento e pleiteia-se que na análise das contas anuais vindouras 

do FINANPREV, seja juntado minudente documentação que destaque a obediência aos 

parâmetros normativos exigidos no art. 6º da Lei 9.717/98, com especial enfoque na destinação 

dos recursos recebidos oriundos do FUNPREV e nos comentários dos pareceres atuariais 

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

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

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

proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar à senhora Ivana Ramos do 

Nascimento a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela intempestividade da 

remessa da prestação de contas do quarto trimestre, exercício 2008, nos termos do art.243, III, 

“b” do RITCE/PA, ato nº 063/2012. 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 2011/50741-9, 

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

Estado, procedência Associação dos Trabalhadores do Assentamento Vale do Tarirateua, 

responsável Raulino Ferreira Batista, 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 regularidade das contas com ressalva, com expedição de 

determinações ao prestador de contas e à autoridade concedente. A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas regulares com ressalva. Determinar à Secretaria deste Tribunal, expedição da 

recomendação do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/50057-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Comunitários e Pequenos Produtores 

Rurais da Comunidade de Nossa Senhora do Livramento do Alto Urucurí, responsável Silvério 

Lopes Ramos Júnior, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor 

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. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, 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 

2013/53474-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação da Casa Familiar Rural 

do Município de Baião, responsável Josiel Barbosa, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável e 

extensiva a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, ficando ainda solidariamente 

responsáveis pelo débito Josiel Barbosa; Associação da Casa Familiar Rural do Município de 

Baião e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas 

irregulares, condenar solidariamente Josiel Barbosa, Associação da Casa Familiar Rural do 

Município de Baião e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann à devolução do valor de R$164.791,00 

(cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), acrescidos dos consectários 
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legais, com fundamento no art. 56, inciso III, alíneas “a” e “d” c/c art. 62, da Lei Complementar 

Estadual n. 81/2012. Propondo, ademais a aplicação individualizada de multa de 10% (dez por 

cento) do valor atualizado do débito a Josiel Barbosa, Associação da Casa Familiar Rural do 

Município de Baião e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, nos termos dos arts. 82 da LOTCE/PA 

e 242 do RITCE/PA. Propondo, ainda, a aplicação, individualmente, da multa de R$906,00 

(novecentos e seis reais) a Josiel Barbosa, pela instauração a tomada de contas, e a Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann, pela não emissão do Laudo Conclusivo e por fim determina o envio 

de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/53503-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho 

Escolar da Escola Estadual Professora Tereza Menezes dos Santos, responsável Ângela Maria 

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

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, com aplicação 

das multas regimentais à responsável e extensiva a senhora Iracy de Almeida Ritzmann. A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

proposta de decisão para julgar as contas irregulares, condenando-a à devolução do valor de 

R$1.840,00 (mil oitocentos e quarenta reais), acrescido dos consectários legais, com 

fundamento no art. 56, III, alíneas “a” e “d” da Lei Complementar n. 81/2012 c/c art.62 da Lei 

Complementar n. 81/2012, bem como à multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito, nos termos dos arts. 82 da LOTCE/PA e 242 do RITCE/PA; e à multa no montante de 

10% (dez por cento) do valor atualizado do convênio, com esteio na Resolução TCE/PA n. 

17.459/2007, vigente à época, pela instauração da tomada de contas. Propondo ainda, em 

relação à Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, que seja aplicada a multa de 5% (cinco por cento) 
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do valor atualizado do convênio, pelo não encaminhamento do laudo conclusivo, de acordo 

com a Resolução TCE/PA nº 17.459/2007, vigente à época. Por fim determina o envio de cópia 

dos autos ao Ministério Público do Estado. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/50080-2, que trata da Tomada de Contas instaurada no Sindicato dos 

Criadores de Caprinos e Ovinos do Pará, responsável Joel Rodrigues Bitar da Cunha, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

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

regimentais ao seu responsável, ficando ainda, solidariamente responsável pelo débito da 

pessoa jurídica beneficiária. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares, 

condenar solidariamente Joel Rodrigues Bitar da Cunha e Sindicato dos Criadores de Caprinos 

e Ovinos do Pará à devolução do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos 

consectários legais, com fundamento no art. 56, III, “a” e d” c/c art. 62, da Lei Complementar 

Estadual n. 81/2012. Propondo, ainda, em relação Joel Rodrigues Bitar da Cunha, que seja 

aplicada a multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos dos arts.82 

da LOTCE/PA e 242 do RITCE/PA; e multa no montante de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do convênio, com esteio na Resolução TCE/PA n.17.459/2007, vigente à época. Ao 

Sindicato dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Pará, a multa de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do débito, com supedâneo nos arts.82 da LOTCE/PA e 242 do RITCE. Por fim que 

seja determinado o envio de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado. Consultado o 

Plenário, os Excelentíssimos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior e Luís da Cunha Teixeira acompanharam o relator, tendo sua Excelência o 
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Conselheiro André Teixeira Dias, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos 

para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/51059-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de São Domingos do Capim, responsável Francisco Feitosa Farias, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a 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 

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

regimentais ao seu responsável e extensiva ao senhor José Alyrio Wanzeler Sabbá, ficando, 

ainda, solidariamente responsável pelo débito o senhor Alberto Yoiti Nakata, por fim 

determinação a Susipe. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, com devolução do valor 

repassado, além da aplicação das multas regimentais pela instauração da Tomada de Contas e 

pelo dano causado ao erário, com fulcro respectivamente no art. 243, I, “c” e III, “a”, ambos do 

Regimento Interno (Ato n. 63/2012), todas no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e 

dezenove centavos), e, ao senhor Alberto Yoiti Nakata a imposição de penalidade pelo não 

atendimento de diligência, no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), 

e, ainda, aplicar ao senhor José Alyrio Wanzeler Sabbá a multa no valor de R$906,19 

(novecentos e seis reais e dezenove centavos), pelo não encaminhamento do Relatório de 

Acompanhamento, Controle e Fiscalização do objeto conveniado. 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 2017/51232-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Hamilton 

Brito dos Santos Alves, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se as contas irregulares 

com a obrigação de devolução do consignado no acórdão recorrido. A seguir, a Presidência 
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proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para conhecer do Recurso de Reconsideração, para que, no mérito, seja-lhe negado provimento, 

mantendo-se na íntegra a decisão consubstanciada no Acórdão n.56.455, publicado no D.O.E n. 

33.348, de 05/04/2017. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51324-8, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

pelo indeferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, 

para deferir em caráter excepcional; Conselheiro André Teixeira Dias acompanhou a 

divergência; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanharam o voto do divergente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2016/51328-1 e 2016/51329-2, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporários realizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procuradores Stanley Botti 

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

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

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

pelo indeferimento dos registros, com as determinações à Sespa e à Sead. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 
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proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir em caráter excepcional; Conselheiro 

André Teixeira Dias acompanhou a divergência; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto do divergente. Em 

seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto 

divergente. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/52641-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de João Alberto de Aguiar Queiroz, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2007/52457-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Ana Célia Baena Pimentel, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52732-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Trindade Matos de Sousa, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 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 pelo 
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deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50936-3, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria José da Silva Maia, Procurador Patrick Bezerra Mesquita 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 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 pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50654-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Dourival Damasceno de Lima, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2008/51870-1, que trata do Ato de Pensão em favor de Ivanhoel Benedito Freitas dos Santos, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. 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 pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 
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voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51514-7, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Ministério Público de Contas do Estado do Pará, exercício financeiro de 

2016, responsáveis Antonio Maria Filgueiras Cavalcante e Felipe Rosa Cruz, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

intermédio do Procurador Patrick Bezerra Mesquita, que assim manifestou-se: Presidente, esse 

foi um ano de transição da chefia do Ministério Público de Contas, por isso foi até 29 de 

fevereiro. O parecer pela regularidade deixando a nota de seu, talvez o último processo ainda 

pendente do nosso já saudoso Antônio Maria.  Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência assim se manifestou: 

Senhora Presidente, há pouco tempo e por coincidência, três dias antes do episódio ocorrido 

com o doutor Antônio Maria, quando na verdade ele passou mal naquela sessão de quinta-

feira, julgamos aqui aprovando as contas dele do exercício de 2015. Eu até lembro que ele 

falava com o Conselheiro Cipriano, comigo, com Vossa Excelência, preocupado porque ainda 

não tinha sido apreciado. Quando ele falou comigo eu disse: “doutor, tenha calma, está tudo 

certo, não há porque ter preocupação, há falta de gente na controladoria que examina essas 

contas, fique tranquilo”. Mas, na semana, Presidente, na última semana dele nesta terra ele 

tomou conhecimento do julgamento positivo dessas contas do exercício de 2015 e hoje este 

período de dois meses apenas que ele esteve à frente da gestão e como disse o doutor Patrick, 

realmente, são as últimas contas de responsabilidade do doutor Antônio Maria Cavalcante na 

casa. Isso tem um significado, estarmos julgando hoje, porque se trata de uma pessoa que teve 

uma vida aqui conosco, mesmo quem divergiu dele por uma razão ou outra tinha uma 

admiração, respeito pela sua dedicação em prol da causa pública, do Ministério Público, um 

homem estudioso, inteligente, e eu hoje vou me manifestar estudando bem esse processo que 

veio para o meu gabinete depois da manifestação do órgão técnico do Ministério Público de 

contas sem nenhum reparo. Meu voto é pela regularidade das contas de responsabilidade do 

senhor Antônio Maria Cavalcante, referente a esse curtíssimo período de 2 meses e também 
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regularidade das contas do senhor Procurador de Contas do momento, Doutor Felipe Rosa 

Cruz, referente ao período de sua responsabilidade de 2016. É assim que voto, contas 

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

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

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

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

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

no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência passou a tratar dos 

assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Esta 

Presidência dá conhecimento ao voto plenário a respeito dos relatórios de gestão fiscal do 

Ministério Público do Estado do Pará e da Assembleia Legislativa do Pará referentes ao 

primeiro quadrimestre de 2017. Os processos de fiscalização cumpriram tramitação regular 

sendo exarados os respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo e do douto 

Ministério Público de Contas e a relatoria dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Odilon 

Inácio Teixeira e Andrea Teixeira Dias. Foi plenamente atestado a obediência às disposições 

contidas na lei de responsabilidade fiscal. Comunico aos Senhores Conselheiros que o plano 

anual de fiscalização para exercício de 2018 da Secretaria de Controle Externo deverá ser 

submetido à apreciação deste colegiado na sessão ordinária do próximo dia 30. O material já 

foi encaminhado aos gabinetes de Vossas Excelências, estará disponível na pasta plenária da 

rede interna desta corte de contas para conhecimento e eventuais e oportunas contribuições 

para o seu aprimoramento. Esta Presidência informa que ao final desta sessão será 

disponibilizado na pasta plenária da rede interna desta corte de contas para conhecimento e 

eventuais e oportunas contribuições minuta dos acordos de cooperação técnica a serem 

firmados por esta corte de contas com a SEDUC, Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará e outras entidades, com o objetivo de estabelecer cooperação mútua no processo de 

capacitação de servidores públicos desta corte de contas. Informamos ainda que serão 

distribuídos através dos e-mails coorporativos de Vossas Excelências proposta de resoluções 

que tenham por objeto a implementação no sistema e jurisdicionado para recebimento 

eletrônico das prestações de contas anuais de gestão, bem como a instrução não nativa 

referente à composição das referidas contas. As matérias supracitadas deverão ser submetidas 
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à apreciação para possível aprovação em uma próxima sessão ordinária. Na mesma senda esta 

Presidência informa que será também distribuído através dos e-mails coorporativos de Vossas 

Excelências proposta de ato que visa estabelecer excepcionalmente prazo para 

encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado das prestações de contas anuais de gestão 

referentes ao exercício de 2017. Na forma regimental esta matéria será submetida a 

deliberação do plenário na sessão ordinária de 14 de dezembro. Também está Presidência 

reitera o convite às Vossas Excelências ao Ministério Público de Contas, demais assessores de 

cada Conselheiro. Temos a honra de reiterar o convite para a terceira capacitação para 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas do Ministério Público que 

será ministrado pelos facilitadores, Ministro Substituto Weder de Oliveira do TCU e a 

Conselheira Geral do Instituto de Direito Processual de DPRO, Doutora Renata Vieira Maia. 

Amanhã, dia 29, quarta-feira, no horário de oito e 30 às 18 horas no Radisson Hotel Belém, na 

Brás de Aguiar, 321, Passagem Comendador Pinho. Gostaria de dizer que nós teremos pela 

manhã a presença do Ministro Substituto Weder de Oliveira: “O papel dos Tribunais de Conta 

no novo regime fiscal”.  E à tarde: “Processo nos Tribunais de Contas, acusação 

contraditória, julgamento e recurso”. Atualizado com o novo CTC com a recente instrução 

normativa do TCU 76 de 2016 sob tomada de conta especial com a Doutora Renata Vieira 

Maia. A palavra está à disposição dos Senhores Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, quero reforçar o evento de 

amanhã. Eu sei que os Conselheiros têm agenda e compromisso, mas reforçar esse pedido 

apresentado por Vossa Excelência porque é muito importante para todos nós. Era um sonho da 

instituição, vamos pela terceira vez realizar, desta vez na gestão de Vossa Excelência. É 

sempre bom o Conselheiro parar em determinado momento da sua vida para aprender algo 

mais. A gente teve também a capacidade de poder juntar, unir as forças com o Ministério 

Público de Contas, capacitação de membros das duas instituições. Isso é um sinal tão positivo 

para o Brasil, porque é um gesto grande. Antes a gente tinha dificuldade de pensar na 

possibilidade de colocar um Conselheiro, um Desembargador, um Ministro, um Procurador 

para sentar no banco de uma escola e aprender, estudar um pouco mais. Por outro lado, o que 

vamos fazer amanhã faz parte de um planejamento estratégico e atende um dos itens avaliados 

pelo marco de medição e desempenho, isso é muito importante para a nossa instituição. Quero 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1961

reforçar esse convite, espero poder contar com a presença dos nosso Conselheiros, aqueles que 

têm problema de agenda podem ver a melhor forma de compatibilizar e eu acredito que vamos 

ter um grande evento, dois técnicos preparadíssimos que vão proferir as palestras para todos 

nós. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Apenas um breve registro, Presidente, Senhores Conselheiros. Na semana 

passada no Congresso dos Tribunais de Contas em Goiânia foi eleita a nova direção da 

AATRICON, tivemos a grande satisfação de ter a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha 

eleita para a Diretoria da Defesa de Direitos e Prerrogativas e Assuntos Coorporativos da 

ATRICON. Acredito que também edifica o Tribunal de Contas do Estado do Pará e não apenas 

o Tribunal de Contas como o próprio do estado do aparato da sociedade. Parabenizo a 

Doutora Milene, assim como os demais membros da nova direção e desejo que ela faça um 

excelente trabalho, assim como já lhe é peculiar. Esse é o breve registro, obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Essa Presidência gostaria de dividir com todos os Conselheiros a homenagem que a 

ATRICON concedeu a essa corte de contas e entregou para o Conselheiro Odilon que trouxe e 

vai ficar na história do Tribunal esta homenagem que queremos dividir com todos os 

Conselheiros, o Ministério Público, os Conselheiros Substitutos e também com todos os 

servidores. Nós recebemos uma edição da qualidade e da agilidade dos Tribunais de Contas 

Diretrizes Marcos de Medição e Desempenho, que é um trabalho que a ATRICON faz junto aos 

Tribunais de Contas do Brasil. Eu gostaria de dividir com os Conselheiros e agradecer ao 

Conselheiro Odilon, ao Conselheiro Luís Cunha, Conselheira Rosa, e os demais Conselheiros 

Substitutos que nos representaram no 29o Congresso lá em Goiás. Havia uma previsão para 

que eu também estivesse participando. Como todos estão sabendo do problema que aconteceu 

comigo, graças a Deus hoje eu estou recuperando minha saúde, infelizmente tive que voltar de 

Brasília para o Pará por conta do incidente ou do acidente que aconteceu comigo, fato que 

pode acontecer com qualquer um. Para mim foi muito triste, muito dolorido, mas graças a 

Deus estou com vida, Deus sabe o que faz, de repente eu não sei o que poderia acontecer 

comigo porque havia uma previsão de eu viajar de carro de Brasília até Goiás e Deus pode ter 

me livrado de algo mais complicado, então me impediu no meio do caminho de seguir viagem. 

Mas, nossos colegas nos representaram lá e eu quero agradecer a todos que estiveram lá, 
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inclusive Conselheiro Odilon pertencendo à Diretoria desta corte de contas nos representando. 

Conselheiro Cipriano Sabino, Vossa Excelência tem a palavra. Conselheiro Odilon. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia 

Presidente, bom dia Senhores Conselheiros, Senhor Procurador de Contas, Senhores 

Conselheiros Substitutos, senhoras e senhores. Presidente, eu fico muito satisfeito em vê-la com 

saúde. Não era desejado por mim, eu queria que Vossa Excelência estivesse no Congresso 

recebendo todas as homenagens que lhe são cabíveis, mas foi uma honra representar a casa, 

representar Vossa Excelência tanto na eleição do IRBI como no recebimento da homenagem. A 

ATRICON como é mencionado nessa homenagem, está fazendo 35 anos e nós, os Tribunais de 

Contas, em decorrência dos últimos trabalhos feitos pela ATRICON que envolve todas as 

instituições, hoje não mais 34 Tribunais e sim 33, todos tiveram uma evolução no que tange ao 

MMD. O MMD daquela posição que havia em 2015 para 2017 houve uma evolução 

considerável. Todos os Tribunais, sem exceção, evoluíram e estão se aperfeiçoando e 

aprimorando, isso é muito importante que se diga, irrelevante, haja vista a situação, a crise 

que se instalou no Brasil recentemente. Que a política e ética, mas não é institucional, nossas 

instituições estão se demonstrando instruções muito fortes e o estado democrático de direito 

brasileiro, o que é natural de uma democracia com seus altos e baixos. Essa homenagem 

demonstra o quanto o Sistema de Controle Externo vem evoluindo. Também houve a eleição da 

ATRICON, com eleição da Conselheira Substituta Milene para compor a Diretoria de uma das 

vice-presidentes a quem eu parabenizo e tenho certeza que representará muito bem nosso 

Tribunal naquela instituição. Além disso, Presidente, está previsto nos estatutos da ATRICON 

a existência de um conselho consultivo, e tudo indica também que essa nossa corte poderá ser 

convidada a participar desse conselho consultivo. No mais, Presidente, eu louvo a sua melhora 

de saúde e agradeço a todos que estiveram lá, foi um excelente Congresso. A unidade ficou 

muito manifesta, as várias discussões que estão acontecendo em Brasília em torno do Sistema 

de Controle Externo no que tange ao aperfeiçoamento e críticas está sendo muito bem 

conduzida. Muito obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Presidente, serei breve. Todos nós ficamos 

preocupados, Presidente, quando tivemos a notícia do acidente e estamos muito felizes com sua 

recuperação já presidindo o plenário. Em relação ao outro assunto, o ATRICON, conforme o 
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previsto, a chapa única foi eleita e entre os componentes tem a Conselheira Substituta Milene, 

conforme já foi mencionado na última sessão. Parabenizo mais uma vez a Conselheira 

Substituta Milene e tenho certeza que a ATRICON, toda a chapa, pude conhecer outros 

integrantes lá, está devidamente representada em torno do Controle Externo Nacional. E 

também de forma surpreendente o Conselheiro Substituo Julival foi eleito vice-presidente da 

região norte da AUDCOM, também muito me honra, acredito que a todos nós, desejo aqui 

registrar os meus parabéns oficialmente, Conselheiro Julival. Seriam essas as palavras. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora 

Presidente, também dois assuntos rápidos. O primeiro deles é parabenizar também o 

Conselheiro Substituto, Doutor Julival pela eleição como vice-presidente da região norte em 

substituição à Conselheira Substitua Milene que ocupava esse cargo na gestão anterior, que foi 

assumir um outro cargo na ATRICON, a quem parabenizo também pela investidura. Queria 

relatar rapidamente, Senhora Presidente, agradecer à Presidente pelo honroso convite para 

representa-la no evento acontecido na noite de ontem na Universidade da Amazônia. A 

UNAMA, que eu não sabia, agora conheço um pouco da história da UNAMA muito bem 

relatada pelo Magnífico Reitor José Janguiê Bezerra Diniz, ele deu algumas informações que 

eu desconhecia e que agora eu compreendo algumas questões. Ela é a maior universidade 

privada do norte do país e eu não tinha essa informação. Ontem foi inaugurado um Museu de 

Artes UNAMA, um espaço belíssimo com obras contemporâneas de artistas locais, o que é 

importante e além disso ainda houve uma sessão solene de outorga de título de doutor honoris 

causa a três personalidades brasileiras e ainda o título de professor emérito a dois professores 

e vou mencionar o nome dessas pessoas porque a história deles é extremamente linda, pelo 

currículo, pelos trabalhos prestados e por tudo que contribuíram são certamente merecedores 

da honraria conferida pela UNAMA a que eu também passei a admirar pela postura. Os 

agraciados com o título de doutor honoris causa foram o Ministro do STJ, Excelência Paulo de 

Moura Ribeiro, ao Desembargador do TJ, Milton Augusto de Brito Nobre e ao professor e 

imortal da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Niskier. Foram agraciados com o título de 

professor emérito, os dois fundadores do embrião do que hoje é a UNAMA, os professores 

Edson Raymundo Pinheiro de Souza Franco e o professor Antônio de Carvalho Vaz Pereira. 

Gostaria muito de agradecer imensamente pela oportunidade, Senhora Presidente, porque foi 
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um evento lindo, muito emocionante, com os familiares presentes, as pessoas agraciadas 

extremamente emocionadas e contando um pouco da sua história e o Reitor muito feliz na sua fala 

e fiquei extremamente honrado de ser testemunha de um acontecimento único na vida dessas 

pessoas, mas também sei que por ensinamento bíblico, inclusive, que o plantio é opcional, mas a 

colheita é obrigatória, e as pessoas que são agraciadas com uma honraria dessa é porque na sua 

vida plantaram, semearam e hoje colhem os frutos de uma vida inteira de trabalho e dedicação, 

delegação, amor e honrarias semeadas, foi muito bonito, fiquei emocionado, não conhecia as 

pessoas. Conheci a história e o gesto bonito da UNAMA, e fiquei feliz em saber que ela é o que é, 

uma universidade grande, imponente e importante para a região norte do Brasil e para o Brasil. 

Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Patrick Bezerra Mesquita: Obrigado pela palavra. Antes de mais nada, gostaria de deixar o 

registro da minha felicidade de vê-la aqui novamente, eu confesso que não sabia do evento. No 

momento que eu tive ciência foi quando a vi recuperada e como você bem assinalou são aqueles 

avisos que a vida dá, mas para dar oportunidade de recuperar e voltar com ainda mais vigor, que 

foi o que aconteceu, recebemos com muito carinho o seu retorno e protestamos que a recuperação 

seja o mais rápido possível, se já não o foi. Nessa oportunidade também gostaria de congratular os 

dois membros dessa corte que foram eleitos para as suas respectivas entidades representativas, 

Doutora Milene e Doutor Julival. O Tribunal de Contas do Estado do Pará é certamente um 

paradigma de controle externo e não poderia estar fora dos debates, da Diretoria e dos jugos 

dessas instituições representativas, que compõe algumas das entidades mais importantes do 

controle externo, daria para fazer um encontro aqui no Pará com tantos representantes em cada 

uma delas. Por fim gostaria de congratular tanto a iniciativa do evento de amanhã, vamos ter o 

Doutor Weder de Oliveira que é talvez a maior autoridade de responsabilidade fiscal no país em 

um nível consagrado e que muito vai nos iluminar com a aula amanhã e também uma aula sobre 

processo de contas e pego carona para mencionar uma das pautas administrativas que falam do 

processo eletrônico, e fico feliz de estar andando esses projetos porque eu não consigo conceber 

um órgão judicial hoje em dia com uma massificação das relações jurídicas e com o gigantismo da 

aplicação das verbas públicas, se a gente não for pela via do processo eletrônico ou pelo uso dos 

instrumentos de decisões coletivas que o CPC prevê, nós vamos acabar nos afogando nos 

processos. A capacidade humana é limitada para resolvê-los de forma individual. Eu congratulo 

tudo isso e deixo aqui meus registros de pronta recuperação. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu serei brevíssimo. O evento em Goiânia 

foi excelente. Conteúdo bom, refletimos sobre os nossos problemas e sobre o nosso futuro. Duas 

palestras me chamaram muito a atenção. A do Ministro José Lúcio, do TCU e do Senador da 

República da Paraíba, Cássio Cunha Lima. A gente precisa refletir sobre tudo isso que tem a ver 

com todos nós, fazemos parte do sistema de controle externo, mas no geral é excelente. Quero 

cumprimentar o Conselheiro Julival eleito vice-presidente da região norte da AUDICON, sucesso a 

Vossa Excelência. Conselheira Milene vice-presidente da ATRICON, duas pessoas que tem muito a 

contribuir para o fortalecimento da entidade. Considero Odilon, que foi indicação nossa, teve seu 

nome aprovado a essa comunicação que foi feita a mim através dos dois integrantes da ATRICON 

para o conselho consultivo da ATRICON. Como o conselho está sendo instalado, mas o nome dele 

já está aprovado, até mesmo na solicitação nossa, expediente encaminhado por Vossa Excelência. 

Nós vamos ter três pessoas no nosso Tribunal atuando nacionalmente nos temas de nosso interesse. 

Muita sorte para Vossas Excelências, tomara que a gente consiga contribuir um pouco mais do 

fortalecimento do controle externo brasileiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vou repetir que fiz as indicações e toda vez que há uma pessoa do 

Pará representando em alguma entidade logicamente que independente das convergências ou 

divergências que a gente possa ter no rumo das entidades, eu logicamente desejo a Vossa 

Excelência, especialmente o Conselheiro Odilon que está sendo indicado e a Conselheira Milene. 

Dizer também que fico alegre de vê-la reestabelecida, tinha feito isso pessoalmente e que Deus 

abençoe o caminho de todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Presidente, apenas mais um registro. Primeiramente, parabenizar a senhora 

pela homenagem da ATRICON, esse símbolo aqui representa muito. Não somente na gestão da 

senhora, como nas anteriores do Conselheiro Luís Cunha e do Conselheiro Cipriano Sabino, que 

colocou o Tribunal de Contas nesse projeto, agilidade e qualidade. Com isso nós demonstramos 

que queremos o melhor não só para o Tribunal como para a sociedade. Parabéns mais uma vez. 

Quero parabenizar também o conselheiro Odilon por participar do conselho consultivo, o nome 

dele já está lá aprovadíssimo e desejando sucesso, ele com certeza está apto a compor o conselho 

consultivo de qualquer Tribunal em qualquer lugar do mundo. Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Em tempo quero reciprocamente 

desejar à Julival toda a sorte como vice-presidente da região norte na AUDICON. Ele vai ter a 

árdua tarefa de substituir Milene e Milene já criou um repertório de trabalho intenso. Julival vai 
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ter que pelejar bastante. Parabéns, Excelência, Vossa Excelência merece. Não é à toa, Presidente, 

que na região norte somos sete estados e o Pará vem despontando em nível nacional dado o 

trabalho que a nossa instituição, nossa organização vem fazendo ao longo dos anos na gestão 

profícua de todos os Conselheiros que passaram pela presidência. Não é por acaso que isso 

acontece. Parabéns 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 seis minutos (11h36min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário, em 

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

 

Belém, 28 de novembro de 2017. 
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