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ATA Nº 5.523 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), quinta-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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão 

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 

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

sessão ordinária do dia dezesseis (16) 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: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido na forma 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 a 

inversão na pauta dos processos de números um, três e quinze, o que obteve a assertiva dos 
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demais membros da Corte para esta primazia. Então, determinou ao senhor secretário a leitura 

da pauta que, procedeu ao anúncio do Processo nº 2009/51301-1, que trata da Prestação de 

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

Associação Beneficente Nossa Senhora de Fátima, responsável Andreia Sarmento dos Santos, 

Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. 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 conveniado e aplicação das multas 

regimentais, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Andreia Sarmento dos Santos, 

Associação Beneficente Nossa Senhora de Fátima e o senhor Pio X Sampaio Leite e por fim 

encaminhou cópia dos elementos comprobatórios desse fato contidos nos autos ao Ministério 

Público do Estado do Pará para as providências cabíveis. Presente em plenário, o senhor Luiz 

Otávio da Costa, representando a senhora Andreia Sarmento dos Santos, manifestou-se, 

conforme prerrogativa constitucional da ampla defesa: Bom dia senhora Presidente, bom dia a 

todos os Conselheiros que compõem esse Tribunal. Com relação à defesa, queremos ressaltar 

que não concordamos com essa decisão, uma vez que foi comprovado que foram feitas obras e, 

inclusive, existem fotos no processo, da Associação. Foram juntadas notas fiscais, das folhas 

oito, no valor de R$33.764,20 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte 

centavos); e outra nota fiscal em seguida no valor de R$6.145,80 (seis mil, cento e quarenta e 

cinco reais e oitenta centavos, que totaliza R$39.910,00 (trinta e nove mil, novecentos e dez 

reais), restando apenas a comprovação de R$90,00 (noventa reais). Então não concordamos 

com o relatório feito pela vistoria. Em caso Vossas Excelências assim não concordem, nós 

requeremos que o saldo da dívida seja pago parcelado em 60 meses, se existir porque no 

relatório, na minha concepção faltam R$90,00 (noventa reais) porque existem duas notas 

fiscais comprovando. E no relatório da pessoa que fez a vistoria técnica, o relator diz que 

foram comprovados apenas R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), então de acordo não está 

batendo, alguma coisa não está batendo. Agora, caso Vossas Excelências decidam por 

condenar a requerida, que a mesma seja parcelada a dívida para que ela possa o mais urgente 

começar a pagar esse débito. Obrigado. A matéria esteve sob o foco da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 


