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ATA Nº 5.522 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), 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 Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, além do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, Daniel 

Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 

do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando 

assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público 

de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico às ausências dos 

conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Odilon Inácio Teixeira, Milene Dias da Cunha em 

gozo de férias. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia onze (11) de janeiro de 2018, 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 André Teixeira Dias: Declaro-me impedido por força regimental. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Aprovo-a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, Sua 

Excelência, em homenagem à presença do jurisdicionado, solicitou ao plenário inversão na 

pauta do processo de número sete o que obteve a assertiva dos demais membros da Corte para 

esta primazia. Então, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta que, procedeu ao anúncio 
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do Processo nº 2012/50548-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na União das Igrejas 

Evangélicas do Distrito de Icoaraci e Região, responsável Antoniel de Oliveira Barros, 

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

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais previstas no art.73 e 74, incisos III e VIII, e da aplicação de inabilitação do 

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

estadual, por até cinco anos, ficando solidariamente responsáveis pelo débito o senhor Antoniel 

de Oliveira Barros e União das Igrejas Evangélicas do Distrito de Icoaraci e Região. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelo registro, Senhor Antoniel de Oliveira Barros 

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: Bom dia senhora Presidente, senhores 

Conselheiros, representante do Ministério Público. A irregularidade que consta, ocorreu 

porque não houve a devida execução do projeto, como a gente poderia executar a totalidade do 

projeto se não foi passado o valor total do recurso? E a gente não sabe, por exemplo eu não sei 

por que não foi repassado a totalidade da emenda do recurso, então por isso não foi possível a 

execução total do projeto. Mas o valor inserido à Associação, eu tenho aqui a nota fiscal 

original do que foi adquirido. E na ocasião fiz prestação de contas à Asipag e também fiz uma 

prestação de contas aqui, também no Tribunal, não com a original, talvez tenha sido esse o 

fator, o problema que houve, mas está aí a nota fiscal da compra de parte do que estava dentro 

do projeto. Então a execução do projeto todo foi feita na sua normalidade, na sua 

naturalidade, nós fizemos todos os procedimentos necessários em tempo, até que a Asipag nos 

comunicou que o recurso não seria mais repassado e deu por baixa todo o projeto. Então não 

foi possível a realização total desse projeto, mas está aí e estamos aqui para as devidas 

prestações de contas e o que for preciso. Não houve, em nenhum momento, irresponsabilidade 

ou má-fé nossa de não executar o projeto, para a gente seria até uma benção muito grande ter 

executado o projeto, devido a nós estarmos trabalhando com um grupo muito grande de jovens. 

Nós somos uma associação de igrejas evangélicas, são várias igrejas, e nós usamos as 

estruturas das igrejas em Icoaraci para fazer esses trabalhos sociais. A gente já vem fazendo 


