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ATA Nº 5.514 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de novembro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís 

da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha 

e Edvaldo Fernandes de Souza; e ainda a Excelentíssima Senhora representante do Ministério 

Público de Contas, Deíla Barbosa Maia, 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. Justifico a ausência dos conselheiros 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira e Nelson Luiz Teixeira Chaves; e ainda do conselheiro 

substituto Daniel Mello, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e oito (28) 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 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias (Presidente em exercício): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a 

presidência antes de determinar ao senhor secretário o seguimento da sessão, solicitou ao 

plenário a inversão da pauta de julgamentos, com primazia aos processos sob a relatoria do 

Conselheiro André Teixeira Dias, de referência 07 e 18. Recebendo esta assertiva plenária, foi 
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passada a presidência ao conselheiro Odilon Inácio Teixeira, dado, então, oportunidade ao 

anúncio do Processo nº 2015/51172-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Irituia, responsável José de Anchieta Lima de Oliveira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo os 

preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva. A 

presidência anunciou que embora regularmente notificado, o responsável supracitado não 

esteve presente e nem se fez 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. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a 

posição do relator.  Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/50431-0, que trata da 

prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Planejamento, exercício financeiro de 2012, 

responsável Sérgio Roberto Bacury de Lira, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo os preceitos legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou em 

discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

regulares. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. 

Em seguida, sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, restituiu a Presidência ao 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50625-0, 

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

Estado, procedência Instituto Para Formação Política, Sindical, Ambiental e Profissional da 

Amazônia, responsável Sulivan Santa Brígida, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, registrando-se na ocasião o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 
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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, extensiva à senhora Lindomara dos Santos Carvalho Fernandes, 

Maria das Graças Vieira Figueiredo e Luís Claudio Silva Leal; ficando solidariamente 

responsáveis pelo débito o senhor Sulivan Ferreira Santa Brígida e o Instituto para Formação 

Política, Sindical, Ambiental e Profissional da Amazônia – Instituto polis e a citação dos 

senhores Sulivan Ferreira Santa Brígida, Instituto para Formação Política, Sindical, Ambiental e 

Profissional da Amazônia. A presidência anunciou que embora regularmente notificados, o 

responsável e os anunciados supracitados não estiveram presentes e nem se fez representar à 

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

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

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado, 

devidamente atualizado, com base no artigo 242, do RITCE e R$1.000,00 (um mil reais), pelo 

descumprimento de prazo na remessa da prestação de contas, com base no artigo 243, III, “b” 

do RITCE-PA. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do 

relator. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2010/52813-0, que trata da Prestação de 

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

Associação Comunitária de Integração Social e Apoio a Agricultura Familiar do Pa Lagoa 

Bonita, responsável Pedro Arcanjo da Conceição, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, ficando a autoridade 

administrativa competente sujeita a critério do Douto Plenário, a ser solidariamente 

responsabilizada pela aplicação dos recursos e, ainda, determinações a ALEPA. A presidência 

anunciou que embora regularmente notificado, o responsável supracitado não esteve presente e 

nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Em não 
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havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem imputação de 

débito ao responsável, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$1.000,00 (um mil 

reais), pela irregularidade apontada, e, ainda, aplicar à senhora Maria das Graças Vieira 

Figueiredo, técnica da ALEPA à época, a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pela 

não apresentação do laudo conclusivo. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a 

favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2010/52973-3, que 

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

Estado, procedência Associação dos Pequenos Produtores Rurais, Extrativistas e Pescadores do 

Rio Ipanema, responsável Benedito Rodrigues Nogueira, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

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 irregularidade 

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

responsável e extensiva ao senhor Domingos Juvenil Nunes de Sousa, com supedâneo nos 

artigos 73 e 74, II, III e VIII da Lei Orgânica nº 12/93, em solidariedade com a Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais, Extrativistas e Pescadores do Rio Ipanema, em conformidade com 

o teor da Súmula nº 286 do TCU, bem como o senhor Domingos Juvenil Nunes de Sousa e 

ainda recomendação à Alepa. A presidência anunciou que embora regularmente notificados, os 

responsáveis supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. 

A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Não havendo informação nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando seu responsável em débito 

para com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicar ao 

responsável a multa de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado, bem como de R$1.000,00 

(um mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação de contas. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Logo após, foi anunciado 

o Processo nº 2011/51332-0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Minis e Pequenos Produtores 

Rurais de Rondon do Pará - Primavera I, responsável Noeme Antônio Rodrigues, Procurador 
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Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com 

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

extensiva aos senhores Domingos Juvenil Nunes de Souza e Manoel Carlos Antunes, ficando, 

solidariamente responsáveis em débito os senhores Noeme Antonio Rodrigues e a Associação 

dos Minis e Pequenos Produtores Rurais de Rondon do Pará, e, ainda, com  determinação ao 

responsável e à Associação supra. A presidência anunciou que embora regularmente 

notificados, os supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu 

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

estadual na importância de R$770,00 (setecentos e setenta reais), e, aplicar ao seu responsável 

as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado, devidamente atualizado e de 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação de contas, e, 

ainda expedição de determinação ao responsável e à Associação de Rondon do Pará. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Incontinenti, 

foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2011/52418-9, que agasalha a prestação de Contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto de 

Qualificação e Proteção Social da Amazônia, responsável Maria Heloisa Barros Leal, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

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

regimentais à responsável extensiva aos senhores Manoel Carlos Antunes e Domingos Juvenil, 

ficando, ainda, solidariamente responsáveis em débito ao erário. A presidência anunciou que 

embora regularmente notificados, os 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 

irregulares, ficando a responsável pelas mesmas em débito para com o erário estadual na 
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importância de R$34.219,83 (trinta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e três 

centavos), aplicar à responsável as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação de 

contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do 

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/53031-9, que cuida da Prestação de 

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

Associação dos Amigos do Bairro Jardim Santa Ana, responsável Eliene Jacson da Silva, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais extensiva aos senhores Domingos Juvenil Nunes de Souza 

e Maria das Graças Vieira Figueiredo, ficando, solidariamente responsáveis em débito 

Eliene Jacson da Silva e Associação dos Amigos do Bairro Jardim Santa Ana. A presidência 

anunciou que embora regularmente notificados, os 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 no sentido de 

julgar as contas irregulares, face à grave infração à norma legal, contudo sem imputação 

de débito à responsável, no entanto, multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelas 

irregularidades apontadas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/51972-0, que trata da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santa 

Bárbara do Pará, responsáveis Marise Andréa Barbosa Colares e José Ismael Lima Rocha, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes para atuar nesse julgamento. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 
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quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, sem devolução de valores e aplicação das multas regimentais de 

responsabilidade do senhor José Ismael Lima Rocha. A presidência anunciou que embora 

regularmente notificado, o responsável supracitado não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares de responsabilidade da senhora Marise Andréa Barbosa Colares e irregulares 

sem devolução as contas de José Ismael Lima Rocha, e, aplicar ao senhor José Ismael Lima 

Rocha as multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pela irregularidade das contas e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento das contas e não atendimento da 

diligência. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do 

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/53139-5, que trata da tomada de 

contas instaurada na Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia, responsável Manoel 

Soares da Costa, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito 

nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável e, ainda, recomendação à Sepof. A 

presidência anunciou que embora regularmente notificado, o responsável supracitado não 

esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob discussão. 

Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, 

ficando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$40.000,00 (quarenta mil reais), aplicar ao seu responsável as multas de 10% (dez por 

cento) sobre o débito apontado; R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento do prazo 

na remessa da prestação de contas, e, recomendação à Secretaria Executiva de Estado de 

Planejamento e, ainda, determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o 

encaminhamento da decisão do TCE ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o plenário, este se 
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manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Em seguida, foi anunciado 

o Processo nº 2007/53536-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação 

Comunitária de Radiodifusão de Santarém Novo, responsável Carlos Alberto Ferreira 

Pimentel, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

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

multas regimentais ao seu responsável, extensiva à senhora Alba Lúcia Feio Pereira, 

ficando, solidariamente responsável pelo débito Associação Comunitária de Radiodifusão 

de Santarém Novo. A presidência anunciou que embora regularmente notificados, os 

senhores supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, devendo o responsável à época 

senhor Carlos Alberto Ferreira Pimentel, bem como a Associação Comunitária de 

Radiodifusão de Santarém Novo, responsável solidária pelo débito, restituírem ao erário 

estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicar ao seu responsável senhor 

Carlos Alberto Ferreira Pimentel as seguintes multas de 10% (dez por cento) sobre o débito 

apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da 

prestação de contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/52411-

3, que cuida da tomada de contas instaurada na Associação de Produtores Rurais 

Independente, responsável Geovani Amaral, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No 

cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade 

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

responsável, extensiva ao senhor Domingos Juvenil Nunes de Sousa, ficando solidariamente 
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responsáveis pelo débito os senhores Geovani Amaral e Associação de Produtores Rurais 

Independente e, ainda, recomendação à Alepa. A presidência anunciou que embora 

regularmente notificados, os senhores supracitados não estiveram presentes e nem se 

fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém 

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

contas irregulares, devendo o responsável senhor Geovani Amaral, bem como a 

Associação dos Produtores Rurais Independente, responsável solidária pelo débito, 

restituírem ao erário estadual na importância de R$10.008,00 (dez mil e oito reais), aplicar 

ao responsável as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado e R$1.000,00 (um 

mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e determinar, após o trânsito 

em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para 

que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50750-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Chaves, responsáveis Ubiratan de Almeida Barbosa e Benjamim Ribeiro de Almeida Neto, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. No cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução dos valores glosados, com aplicação 

das multas regimentais aos responsáveis, extensiva às senhoras Solange Cascaes de Brito 

Lobato e Ruth Helena da Costa Benassully. A presidência anunciou que embora 

regularmente notificados, os senhores supracitados não estiveram presentes e nem se 

fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém 

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

contas irregulares, devendo restituir ao erário estadual os valores de R$9.870,00 (nove 

mil, oitocentos e setenta reais) e R$13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais), aplicar 

ao senhor Ubiratan de Almeida Barbosa multa no valor de 10% sobre o valor do débito 

apontado, devidamente atualizado; aplicar ao senhor Benjamim Ribeiro de Almeida Neto as 
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multas de 10% sobre o valor do débito apontado, devidamente atualizado e R$1.000,00 (um 

mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas; aplicar a senhora Solange 

Cascaes de Brito Lobato a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

atendimento da solicitação deste TCE, nos termos do art. 243, II, “b” do RITCE/PA e 

determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado 

o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53071-7, que trata do Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No 

cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação dos 

registros, com a singela modificação de sugestão de instauração de Auditoria Especial 

perante a SEDUC. Pausa.  A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

deferir em caráter excepcional os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências 

assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do relator, 

acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; Excelentíssimos Conselheiros 

Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício) 

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

plenário, por maioria de votos, acatar a proposta 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 Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/51330-6, 2016/51331-7 e 

2016/51340-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporários realizados pelo 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, 

Guilherme da Costa Sperry, Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa 
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Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela denegação dos registros, com determinações ao Detran e à Sead, sob 

pena de multa pelo descumprimento. Pausa.  A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

os registros. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade 

em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição 

da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52218-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Kenard Figueiredo Cohen, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

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

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

2015/50399-6, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Luiz Alberto Ferreira, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha. No cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou 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 para 

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição 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 2014/51049-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Cleide 

Gonçalves dos Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento dos dispositivos legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou 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 
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a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50312-5, que trata da prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Agência de Regulação e Controle de 

Serviços Públicos do Estado do Pará, exercício financeiro de 2014, responsável Antônio 

Bentes de Figueiredo Neto, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, 

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito 

nos autos, opinou pela regularidade das contas, com as recomendações à Arcon. 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 a recomendação 

sugerida pela Secex. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição 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, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à 

MATÉRIA ADMISTRATIVA: Submeto à consideração dos senhores Conselheiros, 

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

técnica a serem firmados 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 dos servidores públicos. Tais matérias foram distribuídas no último dia 28 

através dos e-mails corporativos, não tendo havido sugestões para possíveis alterações 

nesse sentido. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada nas Resoluções nº 18.969 e nº 18.970 desta data. Ainda com a 

palavra, a Presidência assim se pronunciou: Conforme material já distribuído a Vossas 

Excelências, submeto à apreciação deste colegiado o Plano Anual de Fiscalização para o 

exercício de 2018 da Secretaria de Controle Externo. A proposta teve sua tramitação 
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regular e cumpriu os prazos regimentais. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.971, desta 

data. Prosseguindo, a manifestação da Presidência: Encerrada a pauta administrativa. 

Antes de liberar a palavra aos senhores Conselheiros, em nome da Conselheira Presidente 

Lourdes Lima, quero reiterar o convite para a sexta de integração. Desta vez o evento 

receberá o Excelentíssimo Senhor Ruy Mendonça Klautau, secretário do estado de Obras 

Públicas. A programação iniciar-se-á às nove horas do dia primeiro de dezembro, no 

auditório Ministro Elmiro Nogueira. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor Presidente, na verdade rapidamente, eu só 

gostaria de agendar as minhas férias no período de 8 a 16 de janeiro de 2018, verificar se 

não há nenhum impedimento por parte do plenário em relação a esse período, é somente 

isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, muito obrigado, é rapidinho. Eu queria anotar e registrar, pedir que o 

plenário, todos que conhecem, registrem votos de feliz aniversário, muita saúde, muita 

alegria, que Deus abençoe e ilumine a ele e a família dele, Doutor Tuffi amanhã completa, 

me parece que 79 anos, alguma coisa assim. Faz idade amanhã o Doutor Tuffi, graças a 

Deus, é uma pessoa querida por todos nós então eu faço o registro aqui com muita alegria, 

que o Tribunal se puder se manifestar mandando para ele os parabéns, louvor e que Deus 

continue iluminando e abençoando. Segunda questão, rapidamente. A gente cobra, a gente 

pede para os nossos colegas de trabalho muitas vezes, faz a pressão, e é aquilo ali, cumprir 

as metas e cumprir os nossos relatórios, nossos objetivos, não só o meu como o do 

Tribunal. Eu queria agradecer, rapidamente, ao meu gabinete, a todos os servidores do 

meu gabinete que têm se dedicado sempre à missão do Tribunal de Contas, à visão do 

Tribunal de Contas e conversando conosco, a equipe unida, competente, dedicada e a gente 

sabe cobrar, eu digo a eles que todo mundo aqui é adulto, ninguém é criança e todo mundo 

sabe da sua obrigação e eu não quero ficar atrás de ninguém. E ao contrário disso, eles 

cumprem muito bem o seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho e eu queria, nesse 

momento, registrar aqui o reconhecimento, o agradecimento a todos que compõem a minha 

equipe de trabalho, todos eles, pela dedicação, empenho e a competência que eles têm no 
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sentido de trabalhar com o objetivo de a gente cumprir o nosso papel constitucional e 

devolver para o contribuinte tudo que ele investe e gasta, não só com o Tribunal de Contas, 

mas especificamente com relação ao meu trabalho. Então eu faço esse agradecimento, 

Senhor Presidente, para ficar registrado nos anais o nosso reconhecimento e consideração 

pelos servidores, todos que compõem a minha equipe de trabalho. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Muito 

bem. Assim sendo, e tendo a sugestão dos votos de parabéns, felicidades e vida eterna – 

não, vida eterna é muito tempo – mas vida longa ao nosso Secretário Tuffi. 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 doze minutos (11h12min) e 

mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário, em exercício, do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata.  

 

Belém, 30 de novembro de 2017. 
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