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Nº 5.534 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de março 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, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, procurador-geral 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 a ausência da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes representando o TCE em Brasília nos seguintes eventos: reunião da Atricon, 

Assembleia e posse da nova diretoria do Instituto Rui Barbosa na sede do Tribunal de Contas 

da União. Em seguida foi, então, motivo de deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do 

dia 06 de março. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Impedido na forma regimental. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido na forma regimental. Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Não havendo 

expediente a ser lido, e em ato contínuo, Sua Excelência, em homenagem à presença dos 

jurisdicionados, solicitou ao plenário a inversão na pauta, antecipando os julgamentos dos 

processos de números 07 e 13, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2008/50974-4, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Sociedade Viva Mosqueiro, responsável Mário 
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Sérgio da Silva Costa, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 das multas 

regimentais aos responsáveis da concedente à época. A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do senhor Márcio Alfredo Rodrigues de Oliveira, Senhor Evaldo Pinto 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 a todos, a Ilustre Presidente Conselheira 

Lourdes Lima, ao Relator Cipriano Sabino de Oliveira Junior, demais Conselheiros, Ilustre 

representante do Ministério Público de Contas do Estado, meus colegas advogados, senhoras e 

senhores. Notamos que o caso não é de muita complexidade e já está com o parecer pela 

aplicação para conceder a regularidade. Entretanto, existe um parecer, um pedido pela 

aplicação de multas, o que nós discordamos. Eu estou representando o doutor Márcio Alfredo 

Rodrigues de Oliveira, que foi presidente do órgão durante o ano de 2007 e nós sabemos que a 

LOTERPA – Loterias do Estado do Pará – sofreu uma intervenção a pedido do Ministério 

Público Federal, suas atividades foram suspensas e, posteriormente, depois de uma perlenga 

judicial, houve então a extinção da Loterias do Estado do Pará. E o doutor Alfredo assumiu a 

presidência desse órgão justamente nesse interregno, nesse período do ocaso da LOTERPA. No 

ano de 2007 ele assumiu e não tinha – em função da movimentação – um quadro funcional 

adequado e tampouco o acervo documental era um acervo documental seguro, que pudesse dar 

consistência à atividade da LOTERPA, ele estava ali, praticamente, para efetuar o 

encerramento. E logo após a sua saída, foi efetivamente extinta a Loterias, como eu acabei de 

falar. E ele sucedeu a senhora Carolina Arruda, cuja antecessora dela foi a doutora Elizabeth 

Contente, essa sim é que firmou o convênio 01/2016, ou seja, quando o doutor Márcio assumiu 

já se tratava de duas presidências após ser firmado o convênio, e não existia um acervo 

documental possível. Durante a sua defesa, quando ele foi citado para apresentação de defesa, 

ele justamente fez essa colocação de que não haveria possibilidade de fornecer nenhum 

elemento que pudesse favorecer o julgamento desse processo, justamente por não ter e sugeriu 

que a doutora Elizabeth Contente fosse citada, o que realmente foi acatado pelo Relator à 

época e foi determinada a citação dela, que posteriormente apresentou defesa. Então, o pedido 
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do doutor Márcio é justamente pela não aplicação da multa, em função que não houve desídia 

ou descuido por sua parte, porque não se acusa o recebimento do ofício pedindo esse 

acompanhamento e tampouco ele tinha documentos que pudessem embasar qualquer tipo de 

julgamento por este Tribunal. Assim, nós solicitamos então, que em julgamento seja 

desconsiderada a sugestão de aplicação de multa, por absoluta falta de elementos que 

pudessem ser fornecidos a este Tribunal. No mais, agradecer a presença de todos, um bom dia. 

Em seguida, a Presidência proclamou que o procurador da senhora Elizabeth Aguiar Contente, 

Senhor Luís Fellipe 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: Excelência muito bom dia, 

bom dia senhora Presidente, bom dia ao Conselheiro Relator, na pessoa de quem eu 

cumprimento todos os membros desse egrégio Tribunal de Contas e todos os demais presentes. 

Excelências, eu ratifico em boa parte o que já disse o doutor Evaldo em relação à situação da 

LOTERPA à época e venho aqui pontuar apenas em relação à doutora Elizabeth Contente, que 

essa tomada de contas só ocorreu porque o senhor Mário Sérgio, que era o responsável da 

Sociedade Viva Mosqueiro deixou de apresentar a comprovação dos gastos do convênio no 

prazo determinado pela LOTERPA. E que isso ocasionou o atraso, não sendo, então, possível, 

à época, fazer um laudo conclusivo sem que o responsável tivesse apresentado notas fiscais, 

que depois já em série de tomada de contas ele veio a apresentar e comprovar que os gastos 

foram todos feitos, que o equipamento foi todo comprado e que a população foi devidamente 

atendida pelo projeto, objeto do convênio. Apenas também é importante frisar, que a doutora 

Elizabeth Contente foi a responsável no momento da assinatura do convênio lá em 2006. 

Portanto, não poderia a ela ser imposta qualquer tipo de multa pela não apresentação do 

laudo conclusivo, já que ela não era mais gestora do órgão à época em que esse laudo deveria 

ser apresentado. Por fim, semana passada nós tivemos o fórum do Ministério Público de 

Contas e o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Cipriano Sabino foi palestrante, 

inclusive uma palestra brilhante do Fernando Facury Scaff, professor Jean e foi pontuada uma 

questão muito importante, que o Tribunal de Contas, a função primordial dele é garantir que 

os recursos públicos sejam devidamente aplicados e nesse caso foram, ainda que comprovado 

pelo doutor Mário Sérgio, posteriormente. E aqui também é importante, finalizando já, que 

seja aplicado o princípio da razoabilidade porque o doutor Mário Sérgio, que foi quem 
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provocou esse atraso realmente, não teve contra si a ser aplicado nenhuma multa, pelo menos 

o Ministério Público – e aí eu peço vênia para discordar da Procuradora Geral de Contas no 

seu primeiro julgamento, mil perdoes Procuradora – não pediu a imposição de multa em 

relação a ele. Então não é razoável impor essa multa aos convenentes e é por isso que eu 

ratifico o que já disse o doutor Evaldo e peço também a não aplicação de multa em favor da 

senhora Elizabeth Contente. Obrigado Excelência, muito bom dia. 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 multas no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais) ao senhor Mário Sérgio da Silva Costa, pelo descumprimento do 

prazo para remessa da prestação de contas; à senhora Elizabeth Aguiar Contente, pela não 

emissão do Laudo Conclusivo; ao senhor Paulo Afonso de Oliveira Cruz, pela não emissão do 

respectivo laudo e ao senhor Márcio Alfredo Rodrigues de Oliveira, pelo não atendimento da 

diligência. 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 2016/50890-7, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por Antônio Sérgio Rodrigues Barbosa, Procurador Antonio 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 pelo conhecimento 

do presente pedido de rescisão e o seu desprovimento. A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do senhor Antônio Sérgio Rodrigues Barbosa, Senhor Nelson Luiz Diniz da 

Conceição 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: Excelentíssima Senhora Presidente, 

Conselheira Lourdes Lima; Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público, a 

quem eu parabenizo pela posse à frente do Ministério Público de Contas, doutora Silaine; 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator; senhores Conselheiros; senhores Conselheiros 

Substitutos e jurisdicionados. Trata-se de um convênio que foi assinado entre a Ação Social 

Integrada do Palácio do Governo, a ASIPAG com a Associação Portelense em Favor da 

Cidadania e do Meio Ambiente, no município de Portel, ASSPORT. Foi um convênio que teve 

uma vigência de quatro meses, compreendendo do dia primeiro de abril de 2008 a primeiro de 
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agosto de 2008, cujo objeto foi a reforma da sede da Associação. Essa associação, Conselheira 

Lourdes Lima, senhores Conselheiros, é uma associação muito tradicional naquele município 

de Portel, tanto que eu trago aqui inclusive, o atestado de registro desta associação no 

Conselho Nacional de Assistência Social do governo federal, desde o ano de 2006. E esta 

associação também já firmou vários convênios com o governo do estado e que já foram 

julgados, doutora Silaine, por esse Tribunal, como pode ser bem visto no Acórdão 35.982, um 

convênio assinado com a SAGRI; o Acórdão 44.112 que foi um convênio com a ASIPAG; o 

convênio 072/2006 também com a ASIPAG e outros convênios, com o INCRA e este que foi 

novamente com a ASIPAG, que se destinou à reforma, à restauração da associação. No 

primeiro julgamento, que teve como Relator o Conselheiro André Dias, este plenário julgou 

irregulares as contas com a devolução de R$ 9.590,00 (nove mil, quinhentos e noventa reais) e 

o que embasou essa decisão foi fundamentalmente, Conselheiro Cipriano Sabino, o laudo de 

acompanhamento da ASIPAG, que com a devida vênia ao técnico que elaborou este laudo, é 

um laudo muito controvertido doutora Silaine, senhora Presidente. Por que o que diz o parecer 

técnico do laudo, que está às folhas 36 dos autos? Veja bem, eu vou ler aqui um trecho para 

Vossas Excelências: “o projeto da Associação Portelense em Favor da Cidadania e do Meio 

Ambiente demonstrava a necessidade da reforma e restauração do prédio da associação. No 

contexto do projeto social, mostravam-se as necessidades de atendimento sociocultural, 

objetivando a preservação e divulgação da memória marajoara, bem como a modernização e a 

readequação das instalações internas do prédio. Com o objetivo de realizarmos a supervisão 

do convênio número 037/2008 da referida associação, nos dirigimos ao município de Portel. 

No município conversamos com o presidente da associação, o senhor Antônio Sérgio 

Rodrigues Barbosa, o qual informou-nos que a associação estava em parceria com o INCRA e 

com a Prefeitura Municipal. No espaço físico da entidade eram realizados atendimentos 

odontológicos, preventivo de câncer, curso de panificação e dentre outros”. Por esse trecho, 

doutora Silaine, se vê o papel que essa associação tem no município carente da Ilha do 

Marajó, como é o município de Portel. Quando o técnico da ASIPAG esteve lá para fiscalizar o 

convênio, ele constatou que no espaço estava sendo feito naquele momento atendimentos 

odontológicos, preventivo de câncer e cursos de panificação, dentre outros Conselheira 

Lourdes Lima. “Questionamos sobre a execução do projeto Reformar para Ajudar, proposto 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 294

pela entidade no seu plano de trabalho e segundo informações do presidente, o projeto fora 

executado em parte, faltando algumas complementações. Na sede da associação, o presidente 

mostrou em dois ambientes lajotas assentadas – porque o plano de execução, Conselheiro 

André Dias, compreendia assentamento de lajotas e a pintura do prédio, então o que diz aqui 

no laudo, que o presidente mostrou nos ambientes, aparentemente antigas e uma construção 

em andamento, mas que nada tinha a ver com o projeto a ser apresentado. Perguntamos ao 

presidente se havia alguma nota fiscal que comprovasse a execução daqueles serviços, onde, 

segundo o mesmo, as notas ainda seriam providenciadas para apresentação. Conversamos com 

os funcionários da associação, senhores Lucival Brasil Souza e Natali Marcos Barbosa, se 

ambos confirmavam aquela execução no prédio, obtendo como resposta a positiva 

confirmação. Na nossa apreciação – eu chamo a atenção para esse fecho do laudo – aquela 

associação funcionava como uma espécie de extensão da Prefeitura Municipal – e por que ele 

diz isso, Conselheiro André Dias? Pelos vários serviços que são ali prestados, como eu já 

relatei, inclusive a realização de preventivo de câncer – portanto, apesar de encontrar-se 

pintada, mas não lajotada, como enfatizava o projeto, nenhum documento comprobatório sobre 

a execução daquele projeto nos foi apresentado por ocasião de nossa supervisão. Portanto, 

mediante à falta de prestação de contas junto ao TCE e à ASIPAG, uma vez que o convênio se 

encerrou em primeiro de agosto de 2008 e nenhuma providência foi tomada, levou-nos a 

concluir que o objeto do convênio não foi cumprido pela Associação Portelense em Favor da 

Cidadania”. Então o técnico da ASIPAG, em seu fecho no laudo, descreve que pela ausência 

de prestação de contas ele considera aquele convênio como não executado. E por que eu digo 

que esse laudo é controvertido, Conselheiro Luís Cunha? Porque inclusive ele juntou uma foto, 

por que, Excelência? O Acórdão desafiado se baseia no relatório de acompanhamento e 

supervisão do convênio, emitido pela ASIPAG e que estão acostados nos autos às folhas 34 e 

37, concluindo que o objeto não foi cumprido. No entanto, o referido relatório, como eu já 

frisei, é contraditório e impreciso, não demonstrando a realidade dos fatos. Senão vejamos, na 

sede da associação ele diz que o presidente mostrou em dois ambientes lajotas assentadas, 

aparentemente antigas. E não poderia deixar de ser, Conselheiro Nelson Chaves, porque a 

vistoria foi feita um ano depois, e ele mesmo diz que aquela associação, pelos serviços que ela 

disponibiliza à sociedade de Portel, é praticamente uma extensão da Prefeitura Municipal. 
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Inclusive, lá nesse espaço são realizados bailes da terceira idade, no último sábado de todo 

mês é feito o baile da terceira idade. Ele diz que “perguntamos ao presidente se tem alguma 

nota fiscal que comprovasse a execução daqueles serviços, onde segundo o mesmo as notas 

estavam sendo providenciadas”, que conversaram com os funcionários que ambos deram 

confirmação da reforma. Na nossa apreciação, o que diz o técnico? “Aquela associação 

funcionava como uma espécie de extensão da Prefeitura, portanto, apesar de encontrar-se 

pintada, mas não lajotada” e lá antes ele diz que constatou o assentamento de lajotas. “Como 

enfatizava o projeto, nenhum documento comprovatório sobre a execução daquele projeto nos 

foi apresentado por ocasião da supervisão. Portanto, mediante à falta de prestação de contas”, 

em um momento ele diz que não constatou a execução, em outro momento ele diz que afirma o 

assentamento de lajota e a pintura da associação. E nós estamos falando de um convênio de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), que não se trata de nenhuma restauração faraônica. “Portanto, 

mediante à falta de prestação de contas Na ASSPORT uma vez que o convênio encerrou-se em 

primeiro de agosto de 2008, ou seja, 12 meses se passaram, levou-nos a concluir que o objeto 

do convênio não foi concluído”, e por que eu digo que é contraditório? O que ele está dizendo 

que não foi concluído? A não execução ou a não prestação de contas? Porque uma vez 

instaurada a prestação de contas, Conselheiro Nelson Chaves, a associação fez a apresentação 

dos comprovantes de despesa aqui nesse Tribunal, que não precisou ser uma coisa muito 

complexa, é uma nota fiscal de R$ 9.590,00 (nove mil, quinhentos e noventa reais) e qual foi o 

embaraço que teve no atraso desse convênio, que era um convênio de vigência curta, de apenas 

quatro meses? É que lá em Portel, Conselheiro Nelson Chaves, não tem Banco do Estado do 

Pará, a conta da associação fica aqui na agência São Brás e o próprio relatório do Tribunal 

enfatiza isso. Então o saque foi feito na totalidade no mês de julho, aqui em Belém e levado em 

espécie para Portel, Conselheiro André Dias, como muitas prefeituras fazem, inclusive 

algumas já até tiveram prejuízos devido a assaltos que ocorreram por causa desse transporte 

de valores. E foi exatamente o que fez o presidente da associação, ele fez o saque dos R$ 

10.000,00 (dez mil reais) aqui e lá em Portel contratou um microempreendedor individual, 

aquele serviço de empreitada para que fizesse a reforma do prédio. Por uma fatalidade, na 

noite em que esse presidente chegou lá em Portel, ele sofreu um acidente, inclusive eu trago 

nesse momento o laudo, que provocou o afastamento dele da associação por um período de 
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mais ou menos quatro meses, conforme atesta o laudo que eu trago nesse momento aqui, 

porque ele teve uma fratura na bacia que lhe impossibilitou a locomoção e ficou um período 

afastado da frente da associação. E como era um convênio com vigência muito curta, quando 

ele retomou as atividades da sua função à frente da presidência da associação, ele começou a 

dar andamento nos projetos que estavam em execução, e junto com o pedido de rescisão, 

Conselheira Lourdes Lima, são anexadas fotografias aos autos, registros fotográficos onde 

estão cabalmente comprovados o assentamento de lajotas, que se forem confrontados com a 

única fotográfica que  foi juntada  pelo técnico da ASIPAG, confirma o assentamento de 

lajotas. Então, estão as fotos dos ambientes da associação, a testada da associação 

devidamente pintada. Houve problema na execução do convênio? Houve sim, mas foi 

executado. Como o técnico da ASIPAG diz que ele considera o convênio não executado porque 

não houve a apresentação dos comprovantes de despesa. O que nós entendemos? Que a 

juntada da documentação a esta Corte supre, sana esta impropriedade, então diante, 

Conselheiros, deste laudo controvertido que não deixa evidente, que causa mais confusão do 

que esclarece, em que em um momento diz que não considera executado porque não foram 

feitos os serviços, mas atesta o assentamento, atesta a pintura e termina dizendo que não 

considera concluído o convênio porque não houve a prestação de contas, havendo a prestação 

de conta, como houve, como ocorreu, entendemos que este laudo está prejudicado. E por ser 

controvertido, causa problemas no julgamento desse convênio, ele é um convênio de apenas R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Por isso senhores Conselheiros, diante do fato, diante de que nós 

conhecemos a realidade dos municípios do Marajó, diante dessa dificuldade de que é um 

município que não tem agência bancaria, a pessoa precisa se deslocar aqui, do problema de 

saúde que houve com o presidente da associação e que gerou esse atraso na execução, e que 

uma vez instado por esse Tribunal vez a devida prestação de conta e pelo valor em questão 

aqui, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e levando em consideração também como a própria 

ASIPAG confirma, da importância social desta entidade para o município de Portel, que presta 

relevantes serviços à sociedade é que pugnamos a este plenário que o pedido de rescisão seja 

conhecido e provido, por uma questão de justiça e equidade. Até porque vários julgados deste 

Tribunal foram levados em consideração registros fotográficos. Muito obrigado. Pausa. A 

matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu seu voto para conhecer o pedido de rescisão e, no mérito, negar-lhe 

provimento, manter integralmente a decisão constante no Acórdão nº 53.367/2014. Consultado 

o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves acompanhou 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 

2007/50117-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação da Colônia de Pescadores Z - 80 de Santa 

Maria das Barreiras, responsável Edivaldo Pereira de Araújo, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, 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 ao seu responsável. 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, declarando seu responsável em débito da importância de 

R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando-lhe a multa 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 2012/52060-5, que trata da Prestação de 

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

procedência Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, exercício financeiro 

de 2011, responsáveis Francisco Mota Bernardes, Mauro Barbas da Silva e André Luiz de 

Almeida e Cunha, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

pela regularidade das contas dos senhores Mauro Barbas da Silva e André Luiz de Almeida e 

Cunha e irregularidade das contas do senhor Francisco Mota Bernardes, com devolução do 

valor glosado e aplicação das multas regimentais, expedição da recomendação à Susipe, 
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sugerindo, ainda, a juntada de cópia do Relatório de Auditoria no âmbito da Susipe referente ao 

exercício de 2011 ao Processo nº 2017/00119-4. 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 regulares as 

contas de responsabilidade de Mauro Barbas da Silva e André Luiz de Almeida e Cunha e 

irregulares as contas de responsabilidade de Francisco Mota Bernardes, condenando-o a 

devolver ao erário estadual a importância de R$27.572,84 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta 

e dois reais e oitenta e quatro centavos), aplicando-lhe as multas de R$3.000,00 (três mil reais) 

pelo débito e R$1.000,00 (mil reais) pela grave infração à norma legal, com envio de 

recomendações à SUSIPE. 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 2015/50240-6, que trata 

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

Estaduais, procedência Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes, exercício financeiro 

de 2014, responsável Dyjane Chaves dos Santos Amaral, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

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

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

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

recomendação ao Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes. 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 recomendação à entidade Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes 

para cumprir o Decreto 4827/2001, que dispõe sobre a implantação, no âmbito da 

Administração Pública Estadual, do Sistema de Gestão de programas do Estado do Pará – GP 

Pará, visando otimizar a utilização dos recursos públicos com o aprimoramento dos 

instrumentos de monitoramento dos programas e ações. 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 
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Processo nº 2006/51967-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Muaná, responsável Raimundo Martins Cunha, 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, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu responsável, 

extensiva aos senhores Eloizio de Vasconcelos e Juraci Cascaes de Souza. 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 regulares, aplicando ao seu responsável a multa de 

R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pela instauração da tomada 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. 

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 Processo nº 2006/53352-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Castanhal, responsável Hélio Leite 

da Silva, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 glosado e 

aplicação das multas regimentais de coerção ao seu responsável, com expedição de 

determinações ao responsável e ao Município de Castanhal. 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$1.000,00 (um mil 

reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

2007/54055-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Capim, responsável Francisco Feitosa Farias, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, 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. 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, declarando seu responsável em 

débito para com o erário estadual na importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), 

aplicando-lhe a multa de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado, devidamente atualizado 

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, 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 2011/51669-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Federação de Associações e Centros Comunitários de Redenção - Pará, 

responsável Wilton Dias dos Santos, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado, atribuindo reponsabilidade solidária entre o responsável e a Federação de 

Associações e Centros Comunitários de Redenção – Pará, com aplicação das multas 

regimentais e, ainda, aplicação da sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de 

confiança prevista no art. 85 da LOTCE. 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, atribuindo 

responsabilidade solidária à Federação de Associações e Centros Comunitários de Redenção – 
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Pará, compelindo-os à devolver ao erário estadual a importância de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), aplicando as seguintes multas: ao responsável R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito e 

R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pela instauração da tomada de contas; à Federação a 

multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apontado. Encaminhar cópias da decisão ao 

Ministério Público estadual para as providências que julgar necessárias. 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 2012/52450-4, que trata da Tomada de Contas instaurada no Centro de 

Ação Social e Cidadania de Eldorado, responsável Álvaro Luis Almeida Maia, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a 

sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/53193-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Chaves, responsável Benjamin Ribeiro de Almeida Neto, 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, atribuindo responsabilidade solidária entre o 

responsável extensiva aos senhores Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, Elias Barreiros Beltra, 

sem prejuízo da aplicação das multas regimentais de coerção extensiva aos senhores Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann e Elias Barreiros Beltra. 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, declarando seu responsável em débito com o erário estadual na importância 

de R$4.491,14 (quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos) aplicando-

lhe as multas de 10% sobre o débito atualizado pelo dano causado ao erário e R$931,00 

(novecentos e trinta e um reais) pela instauração da tomada de contas, com remessa de cópias 

da decisão ao Ministério Público estadual para as providências cabíveis. 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 
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rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luis Da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50505-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Viseu, responsável Luis Alfredo Amin Fernandes, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51877-2, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Cícero Narciso da Fonseca, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso, e, no mérito pela 

reforma parcial do Acórdão nº 53.893, para que as contas do recorrente sejam julgadas 

irregulares, reduzindo-se o valor da devolução, com a manutenção das multas aplicadas. 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 conhecer o recurso, e dar-lhe provimento, reformar a decisão atacada, para considerar 

as contas regulares e excluir a multa pelo dano e manter a multa pela intempestividade na 

prestação de contas. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves divergiu do relator, negando provimento ao recurso, mantendo integralmente a 

decisão recorrida. Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou a divergência. 

Conselheiro André Teixeira Dias acompanhou o relator. Sua Excelência o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores 

estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2008/51588-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Federação Paraense de Surf, responsável Roberto Eduardo 

Bastos Lisboa, 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 2008/50170-9, que trata da Prestação 

de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 
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procedência Polícia Civil do Estado do Pará, exercício de 2007, responsáveis Raimundo 

Benassuly Maués Júnior e Justiniano Alves Junior, Procuradora Iracema Teixeira Braga, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas pelo Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 20/02/2018. Considerando dispositivo 

regimental, a palavra foi concedida a Sua Excelência para que proferisse seu voto-vistas, onde 

divergiu da decisão do Relator quanto à irregularidade das contas e devolução para julgar as 

contas do senhor Justiniano Alves Junior regulares e as contas do senhor Raimundo Benassuly 

Maués Júnior regulares com ressalva. A matéria foi colocada em discussão, sem que houvesse 

manifestação neste sentido. Instado a se manifestar, Sua Excelência o Conselheiro relator 

Nelson Luiz Teixeira Chaves ratificou seu voto já proferido, o mesmo acontecendo com o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que acompanhou o 

relator. Ao ser consultado o Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

acompanhou o voto-vista do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Sua Excelência o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos 

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

anunciado o Processo nº 2017/53804-0, que trata da Representação formulada por Odimar 

Wanderley Salomão, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela superveniente perda de seu objeto e, no mérito, pela improcedência da presente 

representação nos estritos termos ora deduzidos, com o consequente arquivamento da mesma. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar em face de sua improcedência e 

perda do objeto, o arquivamento da presente representação. 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 2012/50673-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 

responsável Itamar Cardoso do Nascimento, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, continuação do julgamento iniciado na sessão 
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ordinária de 30/01/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno 

deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados 

a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Essa presidência gostaria de 

convidar todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, a Procuradora Geral e demais 

procuradores, certamente estaremos encaminhando o convite a todos, mas eu gostaria de 

deixar o convite também aos servidores e servidoras, aos jurisdicionados que ainda se 

encontram presentes para a exposição do artista plástico que é servidor desta Corte de 

Contas, Eldo Barbosa, no dia oito de março, após a sessão plenária, convidar a todos que 

venham preparados, para que no espaço cultural Clóvis Moraes Rego, desta Corte de 

Contas, nós possamos prestigiar a apresentação da exposição “Entre Formas e Cores” do 

artista plástico, prestigiando o nosso servidor. Inclusive fazendo o lançamento no dia 

internacional da mulher, no dia oito de março. Agora que nos foi apresentado, mas é uma 

satisfação Conselheiro, muito grande, Vossa Excelência que também é muito interessado e 

faz parte também do TCE Cidadão, hoje o nosso plenário contou com a presença dos 

estudantes do curso de Direito noturno, da Universidade da Amazônia – UNAMA – que 

estão em visita informal ao nosso plenário. É uma honra recebê-los aqui, eu gostaria de 

apresentar, é uma honra sempre tê-los aqui conosco, todos os estudantes universitários. 

Gostaria que se apresentasse: Carlos Eduardo Andrade de Rabelo, Gracilene Maia 

Rabelo, Laurene Pilar Santiago Souza; Patrick Vieira de Queiroz, Alexandre Rafael 

Moreira da Costa, Igor Seilon Tavares de Souza; Adequias Cunha Barros, sejam sempre 

bem-vindos e obrigada pela presença de vocês que estão aqui como acadêmicos assistindo 

à nossa sessão plenária, isso é muito importante tanto para o nosso plenário quanto para o 

melhor conhecimento da prática, acredito que devem ter assistido as defesas aqui 

apresentadas pelos Ilustres, inclusive advogados que estiveram apresentando defesa nos 

processos julgados nesta manhã. Parabéns a vocês e muito obrigada pela presença. Eu 
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apresento ao nosso douto plenário, ao Conselheiro Nelson Chaves, Conselheiro Cipriano, 

Conselheiro André Dias, Conselheiro Luís Cunha já se retirou, mas ainda se mantém em 

plenário o Conselheiro Odilon Teixeira que é o nosso corregedor e os e os Conselheiros 

Substitutos Julival, Milene, Daniel Mello e Edvaldo Souza e a nossa procuradora, alguns 

jurisdicionados e servidores presentes aqui nesse plenário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Primeiramente Presidente, eu 

queria cumprimentar os nossos visitantes, estudantes, sejam bem-vindos sempre, com 

humildade e respeito quero me colocar à disposição. Futuramente vocês estarão aqui, 

quem sabe defendendo algum cliente, alguma questão e aí nós vamos ter que nos referir a 

vocês como Vossa Excelência, o advogado na sua função, quando assume o cargo aqui 

deve ser respeitado e considerado como um de nós, então sejam bem-vindos sempre e 

humildemente me coloco à disposição, o gabinete, para fornecer qualquer tipo de 

informação, ajuda e também receber a ajuda de vocês. Muito obrigado, sejam bem-vindos. 

Doutora Silaine, já disse à Vossa Excelência, já disse no plenário, já mandei votos, mas 

sempre é bom reiterar aqui, cumprimentando, parabenizando e, principalmente, desejando 

o êxito total, sucesso como Vossa Excelência falou no seu discurso, com muita garra, com 

muita luta e com muita fé lembrou a Esther, não é isso? Então seja bem-vinda e conte com 

a gente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

É isso Presidente, é também na esteira do que diz o Conselheiro Cipriano, dar boas-vindas 

aos alunos, estão tendo contato com a vida prática, provavelmente em pouco tempo estarão 

militando nesta ou em outra Casa, igualmente no sentido de cultivar a decisão em favor da 

coisa pública. E ratificar também, que já fizemos publicamente, pessoalmente, nesta data 

histórica que é a primeira em que a doutora Silaine vem como Procuradora Geral de 

Contas, motivo de alegria para todos nós. E que esse fato de os estudantes estarem no 

nosso plenário se repita com assiduidade, é o nosso desejo. Parabéns a todos os senhores 

que estiveram aqui nessa manhã. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A palavra continua à disposição dos 

senhores Conselheiros. A doutora Silaine pediu a palavra, mas antes de Vossa Excelência 

se pronunciar eu gostaria também de dizer da minha alegria por esta primeira sessão como 
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Procuradora Geral, da nossa satisfação em tê-la e desejar, mais uma vez, como assim o 

fizemos na sua posse, votos de muito sucesso, de uma profícua gestão e esperando que 

tenhamos sempre a boa parceria, como tivemos entre essa Corte e o Ministério Público de 

Contas. Mais uma vez parabenizar os alunos e a palavra está com Vossa Excelência. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de 

Contas Silaine Karine Vendramin: Eu quero agradecer aqui à senhora, Presidente Lourdes, 

aos Conselheiros aqui presentes, Nelson; Cipriano; Luís Cunha; Odilon e André Dias, que 

inclusive esteve lá comigo, tomando um café. Eu quero lhe agradecer, eu sei que você não 

pôde ficar até o fim, mas o seu filho veio dar os cumprimentos e realmente, é muito 

importante essa parceria. Quero agradecer aqui a todos os Conselheiros Substitutos 

também, Julival; Milene; Daniel e Edvaldo pelas boas-vindas. É muito importante essa 

parceria, como eu falei, entre o Ministério Público de Contas e o TCE, afinal somos o 

órgão que atua perante essa Corte de Contas e essa atuação harmônica e conjunta é muito 

importante para o aprimoramento do controle externo. Sempre tivemos esse bom 

relacionamento, há muitos anos e a gente vai, com certeza, continuar construindo essas 

pontes de parceria que são fundamentais para o controle externo. Então eu também coloco 

à disposição o Ministério Público de Contas para vocês, sempre que precisarem de algo 

estamos lá, vamos fazer parcerias para realizar eventos juntos e por falar em eventos, eu 

gostaria de agradecer também todo o apoio do Tribunal de Contas do Estado ao nosso 

evento, no seminário Ministério Público de Contas e Sociedade, que inclusive incentivado 

pela ideia do Conselheiro Nelson, que é sempre um entusiasta da educação e que aqui ele 

fez o TCE Cidadão, essa é a nossa missão também no Ministério Público de Contas, levar o 

Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o controle externo cada vez mais 

para as escolas, para as universidades para que vocês conheçam sobre o nosso trabalho, 

sobre como podemos auxiliar os gestores e o governo a utilizar bem a verba pública. Então 

o Ministério Público de Contas também está de porta abertas para vocês, estudantes, é 

muito importante a presença de vocês aqui e nos próximos eventos também que tivermos, 

universitários, vocês com certeza serão nossos convidados e por favor participem, para que 

vocês conheçam cada vez mais o controle externo. Como falou o Cipriano, quem sabe 
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futuramente não os encontraremos aqui, neste plenário. Quero agradecer muito também 

essa parceria, Lourdes, para a cerimônia de posse que foi realizada aqui, nessa Casa, 

como vem sendo tradicionalmente e foi uma cerimônia muito bonita. Quero agradecer 

profundamente à Dione e a todo o cerimonial daqui, que faz um trabalho de primor, 

belíssimo, a Dione é sempre muito companheira, muito proativa, disposta e eu agradeço de 

coração tanto ao Tribunal de Contas quanto a toda essa disponibilidade e prestatividade 

que vocês sempre nos oferecem. E é isso, quero dizer que o Ministério Público de Contas 

está de portas abertas, vamos fazer grandes parcerias e continuar com esse relacionamento 

harmônico que sempre tivemos, para que o controle externo seja cada vez mais atuante e 

presente na sociedade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de reiterar a parceria e dizer que realmente a 

posse de Vossa Excelência aqui foi muito concorrida, trazendo inclusive procuradores de 

diversos estados brasileiros e também muitas autoridades presentes aqui, participando, 

prestigiando a posse da mesa diretora, Vossa Excelência, doutor Patrick, doutor 

Stephenson e a doutora Deíla. Parabéns mais uma vez. Nada mais a tratar, gostaríamos de 

agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer aos Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano 

Sabino, Luís Cunha, André Dias e Odilon Teixeira, agradecer à Procuradora Geral do 

Ministério Público pela sua estreia como gestora do Ministério Público de Contas aqui 

neste plenário. Agradecer os Conselheiros Substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo; 

agradecer aos jurisdicionados presentes; aos procuradores de jurisdicionados que se 

manifestaram e aos que estiveram aqui também. Agradecer a presença dos alunos do curso 

de Direito da UNAMA, também muito nos honra com a presença de vocês nessa manhã; 

agradecer a presença dos servidores e servidoras desta Corte de Contas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin: Só mais um agradecimento, ao Conselheiro Cipriano Sabino, que teve uma 

participação brilhante no seminário, falando sobre a Lei Kandir, expondo o quanto o nosso 

estado está perdendo e tivemos aquela decisão do STF, que agora está a cargo do TCU 

para que seja cumprida, espero que a gente consiga rever parte dessa verba que foi furtada 

dos nossos cofres públicos. Você trouxe dados onde a gente pode ver realmente, com 
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precisão, o quanto benefícios fiscais e renúncias fiscais podem trazer de prejuízo para um 

ente, para a sociedade, para a população que poderia estar recebendo essas melhorias em 

saúde, escolas. E a nossa função também é fiscalizar essas renúncias, então foi brilhante a 

sua exposição, eu quero agradecer a sua participação e nos próximos eventos você –  assim 

como todos os Conselheiros aqui, já são nossos convidados. E nada mais havendo a tratar, 

Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e 

vinte e oito minutos (11h28min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral 

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

 
Belém, 06 de março de 2018. 
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