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Nº 5.535 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de março 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, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

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

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 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 Patrick Bezerra Mesquita, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

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

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

assim se manifestou: Bom dia. Como hoje é um dia especial às mulheres, antes de iniciar esse 

dia, gostaria de fazer uma citação da nossa imortal Cora Coralina, que diz: “Eu sou aquela 

mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Cora 

Coralina”. Essa é uma homenagem a todas as mulheres que nos ouvem nesse momento. 

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

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Havendo expediente, foi, então, solicitado ao senhor 

secretário a leitura que se deu nos seguintes termos: Senhora presidente, com os devidos 

cumprimentos, e na condição de Gestora da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), 

venho agradecer a consideração cedida ao trabalho desta Secretaria, através da proposição do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves e demais Conselheiros, 

registrado no Ofício nº 018/2018-SEGER, destacando a organização e execução do jogo Remo 

x Paysandu, acontecido no último dia 28 de janeiro, onde, mais uma vez nosso Pará serviu de 

exemplo aos demais Estados da Federação, evidenciando o show de civilidade e paz entre os 

mais de trinta mil espectadores presentes. Agradeço ainda ao nobre procurador-geral Felipe 

Rosa Cruz, representante do Ministério Público de Contas por suas considerações. 
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Atenciosamente, Renilce da Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo, Secretária de 

Estado de Esporte e Lazer. Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da sessão 

ordinária do dia seis 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: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Declaro-me impedida por força regimental. Excelentíssima 

Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, a 

presidência solicitou a inversão na pauta de julgamentos dos processos de números nove, 

quatorze, sete, cinco e dezenove em respeito aos jurisdicionados presentes e representados, o 

que de pronto recebeu a assertiva devida. Dito isto, o senhor secretário procedeu à leitura da 

pauta supra, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2013/50745-3, que trata da 

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

Estaduais, procedência Loteria do Estado do Pará, exercício financeiro de 2012, responsável 

Jorge Otávio Bahia de Rezende, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que preambularmente procedeu a 

seguinte assertiva: Bom dia senhora Presidente, bom dia a todos. É uma grande satisfação 

participar da sessão nesse dia tão importante, que é o dia que significa a luta das mulheres, e a 

luta das mulheres certamente é uma luta de todos nós, não apenas do gênero feminino, mas de 

todos nós que buscamos mais justiça. E Presidente, Vossa Excelência foi muito feliz em citar 

Cora Coralina, e eu lembro de um versinho dela que eu carrego meio que como mantra, que 

diz assim: “O saber a gente aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com a 

vida e com os humildes”. E na poetisa Cora Coralina queria saudar realmente todas as 

mulheres aqui hoje presentes. Em seguida sua Excelência ratificou o parecer escrito nos autos 

opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, com aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável. Presente em plenário, o senhor Jorge Otávio Bahia de 

Rezende pronunciou-se conforme assegura o direito à ampla defesa: Conselheira Presidente, 

bom dia. Em seu nome e das demais Conselheiras saúdo também e parabenizo pelo Dia das 
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Mulheres; senhores Conselheiros, eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês. Essa 

questão da LOTERPA, o órgão foi extinto dia 31 de dezembro de 2014. No início de janeiro, 

Conselheiro André, a SEAD tomou conta de todos os documentos dos bens móveis e imóveis, eu 

não tive acesso a mais nada. Poderia dizer: “mas você não tem digitalizado”? Foi definido, na 

época, pelo governador, tudo no final do exercício, eu nunca me eximi de atender o Tribunal, 

não tenho porque me eximir, tenho a consciência tranquila Procurador, do que eu fiz. O 

processo existe. Nesse caso específico das passagens, foi para atender a Delegação do Futebol 

de Cegos do Pará, de deficientes visuais, de cegos, é uma população alheia, à margem da 

sociedade. E a LOTERPA foi o único órgão que eles encontraram amparo técnico para viajar, 

foram representando o Norte do Brasil. Então assim, todas essas despesas, inclusive deste 

relatório que foi encaminhado para o Tribunal em 2012, da minha prestação de contas à 

época, constam as fotos dos eventos. Infelizmente, eu não tenho nenhum problema, queria que 

o processo fosse encontrado porque eu teria como me defender Conselheiro Luís Cunha, eu 

não meti a mão no erário, não fui perdulário, zelei pelo patrimônio público. Eu notei aqui no 

relatório dos senhores auditores, com todo o respeito, fala muito no controle interno, ora, o 

órgão não tinha nem servidores senhor Procurador. Na época eram servidores temporários, de 

seis meses. Eu queria que o Tribunal, essa egrégia Corte entendesse a nossa situação porque 

me perdoem a franqueza, é fácil estar do lado de fora, julgando, e sempre nesse sentido, nunca 

tem um elogio. Até, Conselheiro Nelson e Conselheiro Cipriano, não precisa de elogio, mas a 

falha a gente vê nas filigranas. Eu não fiquei com esse recurso, esse recurso foi pago, foram 

passagens aéreas e o vestuário, vi também que eles falam aqui com o contrato com a Fábrica 

Esperança, quando fala aqui que é sem licitação é porque permite, é uma instituição que trata 

de ressocialização de egressos do sistema penal. Então eu faço um apelo, eu sei que essa Corte 

não é uma Corte de seção, eu acredito no senso de justiça de Vossas Excelências, eu não fiquei 

com esse valor, esse valor foi pago através de empenho. Agora, eu não tenho como, 

Conselheira Presidente e demais Conselheiros, reconstituir processo. Para vocês terem uma 

ideia, ele falou aqui – o senhor auditor – no início sobre a PRODEPA, Empresa de 

Processamento de dados do Pará. O do PRODEPA eu consegui, sabe por quê? Porque como é 

uma empresa de processamento de dados, Conselheiro Cipriano, Conselheiro Nelson, eles 

digitalizaram, esses eu já consegui buscar. Até isso eu estou atrás, eu não parei de procurar 
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senhores, o acervo da LOTERPA não ficou comigo depois do dia 31, Conselheiro André, a 

SEAD foi lá, tirou, está em três locais senhores, senhoras, em três locais. Está na Presidente 

Pernambuco, misturado com documentos de outros órgãos, está no Chaco, onde é a sede da 

SEAD e está lá no Doutor Freiras, no antigo depósito da PM, tudo misturado. Então perdoem, 

eu não tenho como. Não é que eu me eximi, todas as vezes que eu fui demandado pelo Tribunal 

eu respondi respeitosamente, diligentemente. Então quando eu não apresentei senhor 

Procurador, senhora Presidente, é porque o processo não ficou nas minhas mãos. Eu sei que 

eu fiz, eu sei que eu fiz, a conta foi paga, o objetivo foi alcançado, está aqui, é um projeto lindo. 

Eu fui às lágrimas com eles, está aqui, é o futebol de cegos, esse relatório veio para o Tribunal 

em 2012, então dizer que a despesa não existiu, que eu não prestei contas, está aqui 

Conselheiros. Eu faço um apelo para vocês, fiz questão de vir aqui porque eu não devo nada a 

ninguém, vim aqui mostrar minha cara, de peito aberto. Me condenar, me julgar porque o 

processo não apareceu, um processo que não está aparecendo, pelo amor de Deus. E aí querer 

que eu devolva para o Estado R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelas passagens que foram 

usadas? A Delegação de Futebol de Cegos, que agora é Futebol de Cinco, foi representando o 

Norte, delegação paraense, estão aqui as fotos. Aí é um enriquecimento ilícito do poder do 

Estado, vou ter que pagar passagem? Foi usada, Procurador. Com todo respeito, eu realmente 

fico aqui chateado, arrasado porque eu sei o que eu fiz, eu não atuei com desonestidade, fui 

leal, zelei pelo patrimônio público, pelo erário. O órgão estava interditado judicialmente, 

consegui liberar pelo Ministério Público Federal, consegui aprovar a lei na Assembleia porque 

até a lei foi derrubada no Supremo, quer dizer, a gente lutou. Eu nunca comprei um parafuso 

que não fosse com parecer jurídico e processo legal, nunca. Agora, o auditor não tem como 

analisar e eu não tenho como me defender, não é porque eu não queira, mas porque o 

documento está extraviado, Conselheiro Luís Cunha. Então eu faço um apelo ao senso de 

justiça de Vossas Excelências, eu sei que vocês não estão aqui a julgar por julgar, eu só queria 

justiça, Conselheira Presidente. Justiça, porque na defesa a gente fala isso: o processo está 

extraviado, mas ele existe, eu tenho certeza que ele existe porque eu sei o que eu fiz. Era isso 

que eu queria ponderar para Vossas Excelências, tem foto aqui do evento, de fato, inclusive, 

em outros processos que não teve assinatura, tem aqui fotos do processo, Conselheiro 

Cipriano. Eu não dei recurso para nenhuma instituição privada, para nenhum centro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 313

comunitário, foi para a Escola Álvares de Azevedo, que trata de deficiente visual, foi com uma 

equipe da SEDUC de deficientes físicos, Corpo de Bombeiros, a operação verão e a PROERD 

da Polícia Militar, Conselheiro André, que é um projeto belíssimo de redução e enfrentamento 

das drogas em jovens, e Fábrica Esperança, eu dizia que eu matava dois coelhos com uma 

cajadada só, por quê? Eu ajudava a Fábrica Esperança Conselheiro Luís Cunha, contratando 

a confecção de uniformes e doava para instituições do estado, como a Polícia Militar, Corpo 

de Bombeiros. Então eu faço um apelo à Vossas Excelências, à consciência de Vossas 

Excelências. Eu não fiquei com esse recurso, o processo existe, eu posso dizer para Vossas 

Excelências que o processo existe. E não acho também justo – me perdoem a franqueza, eu sou 

advogado e estou aqui falando com o coração e com a alma – restituir uma importância desse 

valor, que foi usada e foi destinada, Conselheira Rosa, seu fim foi alcançado, a delegação do 

Pará foi representando o Norte do Brasil, campeonato série A do futebol de cego, do futebol de 

cinco. Obrigado, me perdoem minhas palavras. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela presidência, pelo trabalho e 

especialmente hoje, pelo Dia Internacional da Mulher. Vossa Excelência é uma líder na sua 

família, na sua comunidade, no seu município, no estado do Pará e no Tribunal de Contas, 

quando foi deputada e hoje aqui um exemplo de mulher guerreira, lutadora, batalhadora, à 

frente de sua família. Com certeza hoje o Tribunal tem uma mulher à frente do comando da 

Casa, vamos dizer assim, e Vossa Excelência muito bem desempenha seu papel. Devemos 

considerar como um exemplo de mulher guerreira e lutadora, parabéns à Vossa Excelência. 

Daqui já mando meu abraço, com as vênias ao meu querido Doutor Patrick, à Doutora Silaine 

que comanda o Ministério Público, também registro lá os nossos parabéns e cumprimentos a 

ela. Cumprimento o nosso colega de bancada, de trabalho, Doutor Patrick sempre está aqui 

conosco, seja sempre bem-vindo. Caro decano, Presidente Nelson Chaves, Presidente 

Conselheiro Luís Cunha, Eminente Vice-Presidente, Conselheiro Relator André Dias, 

Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa Egídia parabéns à Vossa Excelência, cumprimento com 

muita alegria, de coração, receba o nosso abraço. Aliás, todos os dias, deveria haver essa 

inversão, deveria ter um dia para os homens e o restante dos dias para as mulheres, devia ser 

invertido isso, então receba o nosso abraço carinho. Colegas da bancada também, Doutor 
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Julival, um parabéns especial à Doutora Milene pelo dia das mulheres e pelo brilhante 

trabalho que Vossa Excelência desempenha aqui nesta Corte de Contas, com certeza absoluta 

muito competente e atuante, dedicada, trata as coisas com muita responsabilidade e carinho e 

também, como a  Doutora Rosa, Doutora Lourdes, é um exemplo para as mulheres do estado 

do Pará; Doutor Daniel; Doutor Edvaldo, caros colegas da secretaria, Doutor Jorge; Doutor 

Tuffi; Doutora Cláudia; senhoras e senhores da galeria. Eminente Doutor. Jorge Rezende, que 

é a parte interessada. Eu percebo, senhores Conselheiros, que o processo envolve milhões de 

reais, é um valor relativamente alto e primeiro, que eu aponto logo, é insignificância do valor 

que está sendo contestado, pelo montante que foi administrado. Com certeza absoluta são 

detalhes, e eu acredito eu, posso dizer até burocráticos em uma questão que pode amanhã vir 

ser contestada ou, de alguma maneira, interpretada naquilo que se refere àquele ou outro 

papel que deixou de ser apresentado. A missão, neste caso, da LOTERPA, que já foi extinta, ela 

obviamente teve à SEAD a responsabilidade de fazer toda a arrumação e reorganização da 

documentação e tudo mais, o que causa, cada vez que passa o tempo, maior dificuldade de se 

organizar essa questão. E eu fico pensando assim, eu sempre falo isso Conselheira Rosa, o 

mais importante é a gente ter o processo, o dinheiro aplicado e o destino, o que foi pensado 

para ele, ser atingido, esse que é o mais importante. Eu falo isso porque entendo o seguinte 

Conselheiro Luís Cunha, não adianta nada você investir milhões de reais em um projeto que a 

sociedade não vai usar, “Mas a prestação de contas está toda correta, não está faltando 

nenhum papel”, mas aquele dinheiro foi desperdiçado, não trouxe para a sociedade o benefício 

que se esperava dele. Outro dia eu estava aqui cumprimentando o nosso time lá de Marituba, a 

Desportiva, a escola do nosso querido professor, procurador aposentado, que faz praticamente 

milagre para levar aquela garotada para São Paulo e se classificar naquela posição, que vive 

de pires na mão, implorando uma contribuição, uma ajuda. Não é para ele e nem para os 

diretores, é para investir em jovens talentos, no futuro dessa geração. E a LOTERPA, neste 

caso específico, estava fazendo isso Conselheiro André, então eu faço a avaliação da seguinte 

maneira, eu digo sempre que é mais importante o efeito, resultado, do que efetivamente uma 

nota, um papel ou se o dinheiro deveria ser aplicado desta ou daquela forma. Eu acho que o 

Tribunal, eu acredito nisso e falo isso em todo o canto, tem a responsabilidade maior do que 

simplesmente olhar a nota fiscal, é o efeito do projeto, o que causou, o benefício que trouxe, 
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melhorou a vida? Ajudou? É este que eu acho o maior papel do dinheiro público bem aplicado. 

Eu posso construir uma escola espetacular, está tudo certo na prestação de contas, mas não 

tem alunos naquela escola, naquele lugar não era para ter construído escola. A mesma coisa 

no posto de saúde. E assim vai. Então eu acredito, sinceramente, por convicção, é claro que 

nós temos que observar os detalhes da prestação de contas, a legalidade, o regimento, 

obviamente. Mas existem algumas peculiaridades, que é a nossa obrigação avaliar e levar em 

consideração. Considero, respeito, acompanho sempre a manifestação do Ministério Público 

com muita atenção, observo o Ministério Público de Contas, nosso parceiro aqui, de trabalho, 

mas vejo especificamente neste caso, que eu acho que o objetivo foi alcançado, o dinheiro foi 

aplicado corretamente. E eu queria até, em virtude dessas falhas que não podem ficar nem 

nesse processo e em nenhum processo, acho que seria prudente, talvez, se o Conselheiro assim 

entender, e não sei como ele vai votar, mas por alguma falha que houve, burocrática, alguma 

questão, enviar recomendações para que o gestor – a LOTERPA não existe mais – mas quem 

foi o responsável, ou aos responsáveis de alguma maneira, o Estado, a atender ou estar mais 

dirigente, observar determinadas normas que o Conselheiro André pode ou não, depende ou 

não, depende do voto dele, considerar. Então eu acredito que em virtude da primeira questão, 

do montante que foi administrado esse é um valor insignificante; segundo, acredito que o 

objetivo foi alcançado, o dinheiro foi aplicado e se existe alguma falha burocrática ou, em 

popular como se diz, em papel, aqui e ali, acho que isso tem que ser considerado, deve ser 

observado e respeitado, mas não pode ser motivo de punição severa, nesse sentido. Acredito 

que nós teríamos que colocar a situação de uma forma de sugerir, recomendar e até 

determinar ao responsável que observe com cautela essas questões. Eu faço esse comentário 

porque defendo isso, senhora Presidente, eu defendo mais que o objetivo do dinheiro seja 

alcançado, do que verdadeiramente a burocracia e outra coisas mais, que muitas vezes está 

tudo certo, mas que não serviu de nada, aquele elefante branco, e assim sucessivamente. Então 

essa é a minha consideração e eu devolvo a palavra à Vossa Excelência, mais uma vez 

parabenizando Vossa Excelência pelo Dia Internacional da Mulher e pela direção à frente do 

Tribunal. Encerrada a fase de discussão, na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas regulares com ressalva. Procedeu-se, então, à votação plenária.  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu 

acompanho o Relator até a regularidade, não vejo nenhum problema nessa questão, 

regularidade com ressalva são apenas algumas observações, como disse o Conselheiro 

Relator, de algumas considerações formais que não foram observadas. Mas ainda assim, peço 

vênia ao meu colega, pedindo que votasse regular as contas e encaminhasse as recomendações 

para que essas falhas fossem observadas e não ocorressem mais. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência 

especialmente pelo dia de hoje, o que representa Vossa Excelência para a sociedade, o cargo 

que ocupa. Esse cumprimento eu estendo também à Conselheira Rosa Egídia e Conselheira 

Substituta Milene Cunha, as três mulheres que honram a sociedade paraense, exercendo 

cargos da maior importância aqui na nossa instituição. E em nome dessas três pessoas, 

competentes, especiais, eu quero cumprimentar todas as servidoras do nosso TCE e as 

parabenizo pelo Dia Internacional da Mulher. Senhor Patrick, meus cumprimentos, senhor 

Procurador de contas, Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano Sabino; André, Relator; Odilon; 

Rosa; Conselheiros Substitutos Julival; Milene; Daniel e Edvaldo; senhores advogados, 

contadores, jurisdicionados de um modo geral, servidores do TCE e do Ministério Público. 

Senhora Presidente, eu fiquei aqui analisando a defesa e eu confesso que gostei muito da 

defesa, muito bem colocada aqui, uma pessoa que vem pedir para não receber nenhuma 

punição pelas suas contas porque o motivo que causaria uma responsabilização dele, ele não 

deu causa e isso o Relator coloca. De um modo geral no estado do Pará, e eu digo isso porque 

eu já presidi uma fundação, Fundação dos Terminais Rodoviários do Estado do Pará, 

chamada FITERPA, em 1995 e 1996. Aparte do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: E foi um grande Presidente, reconhecido por todos os deputados à época, da 

Assembleia Legislativa, e pela sociedade em geral, como um todo, que hipotecou junto à Vossa 

Excelência os bons trabalhos feitos frente à FTERPA. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro André inaugura um aparte, 

também queria me somar às palavras do Conselheiro. Existiam problemas seríssimos no 

Terminal Rodoviário de Belém, Vossa Excelência se recorda, drogas, prostituição, era um 

local extremamente pesado, difícil, roubos, um local difícil efetivamente. E até que ninguém 

queria ser presidente daquele negócio, era uma coisa que todo mundo rejeitava e aí o 
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Conselheiro Luís Cunha, deputado à época, recebeu essa missão e com a sua equipe começou 

a trabalhar lá. E eu posso dizer, Conselheiro André, que eu era deputado, não sei se 

Conselheiro Nelson era e Conselheira Lourdes, ele transformou o terminal rodoviário em um 

ambiente familiar, sem pressão, perseguição policial. Foi chamando as pessoas, com diálogo, 

as famílias dos menores, fez um trabalho efetivamente exemplar e transformou o terminal 

rodoviário, que eu acho que até hoje ainda tem muitas questões lá que são reflexo da 

administração do presidente à época, Conselheiro Luís Cunha. É verdade. Então é um grande 

exemplo de trabalhador, de gestor dedicado ali, pegou um problema sério e que como eu disse, 

muita gente não queria assumir lá, e Vossa Excelência assumiu esse desafio, enfrentou com 

cautela, com responsabilidade, com união, o que Vossa Excelência faz muito bem. E como 

disse o Conselheiro André, eu cumprimento o Conselheiro André por lembrar, ele efetivamente 

mudou toda a visão que se tinha do Terminal Rodoviário de Belém. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu não esperava esse comentário 

elogioso aqui do Conselheiro Cipriano e Conselheiro André, muitíssimo obrigado. Gentileza e 

bondade, excesso de generosidade deles. O Conselheiro Nelson está dizendo que ratifica. Na 

verdade, senhora Presidente, ali realmente eu fui substituir Doutor Patrick, uma pessoa que 

estava há 23 anos no cargo. É por isso que o Conselheiro Cipriano disse isso: ninguém queria, 

porque ninguém queria mesmo. E governadores diferentes. Se elegia governador, mudava 

governador, partidos diferentes e a pessoa continuava no cargo, um cargo de status de 

secretaria de estado, ninguém mudava ele, ficou 23 anos, senhor Ludgero Ribeiro. E eu fui 

substituir essa pessoa, foi o meu primeiro desafio, eram 23 terminais rodoviários do estado do 

Pará, transformá-los em ambientes seguros, agradáveis que oferecessem conforto e segurança 

aos passageiros, foi o que nós fizemos. Experiência marcante da minha vida. Mas eu vou pegar 

o comentário da FTERPA porque depois que eu saí de lá, o governador Almir Gabriel nomeou 

um substituto, depois veio um outro substituto, mas já no final do segundo governo do Doutor 

Almir Gabriel, lá não ocorreu extinção, ele passou a administração do terminal para a 

iniciativa privada, os terminais continuam administrados por uma empresa, mas em seguida 

ele extinguiu a FITERPA e redistribuiu os servidores. É aí que chega o meu comentário. 

Conselheiro Odilon, há cinco anos eu estava aqui no Tribunal, já como Conselheiro, e um 

servidor querendo se aposentar estava em busca de um documento da FTERPA, e não 
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encontrou mais. A questão dos arquivos de uma fundação pública, que ele não encontrou 

documento nenhum. O caso da LOTERPA é recente, a LOTERPA foi extinta há pouco tempo e 

como bem disse o responsável na sua defesa, todo o memorial, a documentação da LOTERPA 

está distribuída em três arquivos diferentes, em três locais diferentes. Como é que se acha um 

documento, Conselheiro André? Estou no meu gabinete com no mínimo três processos de um 

órgão do estado que também foi extinto e passou para outro, e já se perdeu documento. E foi 

uma extinção recente, já do governo do governador Simão Jatene. Não se achou mais os 

documentos, já pensou O que é isso? As recomendações aqui indicadas pelo Eminente 

Conselheiro Cipriano, eu não sei de que maneira elas poderiam se processar, mas uma 

recomendação à administração pública estadual, que ao extinguir um órgão público, que 

tivesse mais cuidado com a história, com o memorial, com a documentação daquele órgão. 

Porque o caso da FTERPA eu constatei, agora um caso da LOTERPA aqui, publicamente 

colocado pelo responsável pelas contas e aconteceu recentemente, em uma outra secretaria 

que eu não vou citar nome aqui porque o processo está em andamento, passou de uma 

secretaria para outra, a responsabilidade da gestão daquele órgão, o órgão foi extinto e já se 

perdeu documento em um prazo tão curto. Então eu concordo com esse posicionamento do 

Conselheiro Cipriano, sinceramente eu não vejo como dar até ressalva nessas contas, eu voto 

pela regularidade das contas com as recomendações, nesse eu caso eu creio que dirigidas à 

SEAD para que tenha mais cuidado com a documentação de qualquer órgão a ser extinto, 

porque o Tribunal precisa analisar as contas e não tem como recorrer a essa documentação, a 

essa história, a esse memorial. É o que eu tenho a dizer. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Bom dia senhora Presidente, senhores Conselheiros, representante 

do Ministério Público, senhores Conselheiros Substitutos, todos presentes. Primeiramente eu 

gostaria de agradecer as homenagens recebidas com relação ao Dia da Mulher, dos senhores 

Conselheiros, secretários, servidores da Casa. Quisera eu que nós, mulheres, não 

precisássemos de um dia especial para que o mundo lembrasse que nós somos dignas de 

respeito e merecedoras do reconhecimento, da igualdade de direitos com relação aos homens. 

No entanto, é importante que essa lembrança exista e que ela se estenda aos demais dias do 

ano, porque afinal, a luta das mulheres é diária. Desse modo eu agradeço a homenagem e 
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divido com as demais mulheres, servidoras deste Tribunal. Parabenizo a todas e passo agora 

ao voto. Eu vou acompanhar o Relator. Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do conselheiro Cipriano 

Sabino. Proclamou, por conseguinte, a presidência que por maioria, quatro votos a três, 

resolveu o plenário acatar o voto do relator. Imediatamente, foi levado a efeito o julgamento do 

Processo nº 2009/52061-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Fundação de 

Assistência Comunitária José Belém, responsável Ronaldo Favacho, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

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

devolução do valor conveniado, atribuindo reponsabilidade solidária entre o responsável e da 

Fundação de Assistência Comunitária José Belém, com aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável e à Fundação de Assistência Comunitária José Belém e expedição de 

recomendação à entidade convenente. Presente em plenário, o Advogado Juscelino Furtado 

Belém, representando o jurisdicionado supra, declinou da defesa. 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 ressalva, aplicar ao seu responsável a multa 

no valor de R$ 931,54 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2011/50909-4, que 

agasalha a prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, exercício 

financeiro de 2010, responsáveis Walter Silveira Franco e Paulo Rocha Cunha, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

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

aplicação das multas regimentais e recomendações formuladas pela Secex. Presente em 

plenário, a senhora Amanda Figueiredo, representando os senhores Walter Silveira Franco e 

Paulo Rocha Cunha, pronunciou-se, conforme assegura o pleno direito à ampla defesa: Muito 
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obrigada, senhora Presidente. Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimo Senhor 

Relator, Excelentíssimos Conselheiros desta Corte de Contas, existem alguns pontos, até 

mesmo pela manutenção inclusive, do parecer ministerial que precisam ser esclarecidos e que 

certamente, balizarão a decisão desta Corte. A primeira situação em relação ao relatório 

técnico e ao próprio parecer do Ministério Público, que ambos disseram que a defesa não 

rebateu os pontos que realmente ensejariam a regularidade das contas, isso causou-nos 

extrema surpresa. Até mesmo porque a defesa que contém mais de 16 páginas trata 

especificamente dos pontos que ensejaram a conclusão pela irregularidade das contas, 

especificamente. Com relação aos demais pontos do relatório preliminar apresentado, até 

mesmo por respeito e pela eventualidade, que possam causar ressalvas à aprovação das 

contas, nós tínhamos que mencioná-los e rebatê-los, como o fizemos. Tanto é que alguns pontos 

foram afastados pelo próprio órgão técnico na análise das contas. Outro ponto que foi muito 

colocado no relatório técnico e no parecer do Ministério Público foi que não houve a 

demonstração documental das alegações que foram trazidas em defesa, isso também causou 

estranheza ao defendente. E explico: há na defesa pedido expresso de diligências nos autos do 

processo 2009/51817-2, que se referiu à prestação de contas do IGEPREV no exercício de 

2008, também relatada por Vossa Excelência, Conselheiro André Dias. Inclusive com voto pela 

regularidade das contas com ressalvas, decisão essa transitada livremente em julgado. Isso 

ocorreu de maneira específica porque todos os pontos questionados no que diz respeito à 

inexigibilidade de licitação ou aos próprios termos aditivos que a sucederam estão lá, a 

documentação está toda lá naquela prestação de contas, já que a inexigibilidade questionada 

aqui, data de 2008. E os termos aditivos que a sucederam advieram desse processo e as 

justificativas plausíveis para tais aditivos, encontram-se naquele processo cujas folhas foram 

mencionadas na defesa. Essa diligência foi totalmente ignorada, totalmente ignorada e 

mantiveram-se a conclusão pela irregularidade. Contudo, até mesmo por conta da 

jurisprudência e do Regimento Interno desta Casa, peço a licença e a vênia para apresentar a 

documentação que citamos daquele processo, pelo qual, em seguida, pedimos o 

desarquivamento e colhemos a documentação que pode ser basilar para a decisão que ora 

Vossas Excelências tomarão. Neste ponto, especificamente, o órgão técnico afirmou: “Não há 

justificativa plausível de que há um único fornecedor para o sistema utilizado pelo IGEPREV à 
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época, o sistema SONDAPrev, o que feriria o artigo 25, inciso um da Lei de Licitações”. 

Ocorre, Excelências, que a justificativa para a inexigibilidade não se deu exclusivamente com 

base no inciso um, mas sim do caput. À época, em 2008, quando a inexigibilidade foi levada a 

cabo, os dois requisitos estavam presentes: a impossibilidade de competição e a exclusividade 

de comercialização. Ambos estavam presentes naquele momento e esses dois argumentos 

persistiram posteriormente, o que ensejou os termos aditivos. Vale salientar que aqui nós 

estamos tratando os dois mencionados termos aditivos, que foram levados a cabo em 2009 e em 

2010, mas nos autos constam termos aditivos deste mesmo contrato realizados em 2011, em 

2012, em 2013, em 2014 e em 2015. Nós temos todos esses aditivos e explico o porquê. O 

SONDAPrev, senhores Conselheiros, era e ainda é, hoje não exclusivamente, o sistema de 

pagamento dos benefícios, dos proventos e todos os demais benefícios que digam respeito ao 

IGEPREV. Retirar este sistema naquele momento era simplesmente inviabilizar os pagamentos. 

Hoje nós vivemos em uma época completamente digital, eu estou vendo na mesa de todos aqui 

não só os seus computadores, mas os seus celulares, vamos imaginar a possibilidade do 

sistema cair nesse momento, eu tenho absoluta certeza Excelência, que Vossa Excelência 

Presidente, vai suspender a sessão porque não teremos possibilidade de continuidade, dada a 

nossa necessidade de sistemas de informática. Agora imaginem, diante da precariedade que 

ainda hoje impera no IGEPREV, lá em 2008 eu simplesmente subtrair o único sistema que 

gerava folha de pagamento dos inativos, dos beneficiários. E o que aconteceu? Fez-se a 

inexigibilidade, por quê? Porque a empresa Sonda, à época proprietária, fez um contrato de 

exclusividade com a empresa Atlantic, isso está nos autos. Exclusividade de fornecimento, 

somente a Atlantic pode fornecer o SONDAPrev. Oquei, este contrato com a Sonda foi 

questionado, inclusive existem ações de improbidade administrativa em andamento ainda, e foi 

rescindido, mas eu não poderia à época, e falo em nome do IGEPREV, simplesmente livrar-me 

do sistema, não poderia, dado o prejuízo que poderia vir a causar. E isso ocorreu. Contudo, em 

2009 foi dado início ao pregão eletrônico que levou à contratação do atual sistema que está 

funcionando no IGEPREV, mas digo Conselheiro, não está com exclusividade, por quê? 

Porque há necessidade de migração de dados. E por conta da necessidade da migração dos 

dados, ainda hoje o IGEPREV funciona parcialmente com o SONDAPrev através de termos 

aditivos daquela inexigibilidade, que foi levada a cabo em 2008. Aqui está claramente 
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demonstrada a inviabilidade de competição, que trata o caput do artigo 25 da lei 8.666, isso 

está claro. Isso está claro na defesa, isso está claro na documentação e restaria ainda mais 

claro caso a diligência solicitada tivesse sido levada a cabo, porque a documentação que ora 

apresentei a Vossa Excelência, Relator, está no processo que foi apreciado por esta Corte e 

que reconheceu a regularidade daquela contratação naquele momento. Portanto, as 

justificativas para a contratação em 2008 e as justificativas que levaram aos termos aditivos 

posteriores até 2015, pelo menos, isso é a informação que nós temos nos autos, a informação 

que eu tenho é que até hoje SONDAPrev está lá. Então posso afirmar, sem verificar e sem 

medo de errar, que outros termos aditivos sucederam-se, que não estão nos autos, infelizmente 

não posso apontá-los. Contudo, o único motivo para a irregularidade das contas foi esse, que 

está plenamente justificado no processo e que faço questão agora de deixar ainda mais claro. E 

trago também, coloco, menciono aqui senhor Conselheiro, as contas de 2008, como disse 

julgadas por Vossa Excelência, aprovadas, das quais veio o Acórdão 56.691, devidamente 

transitado livremente em julgado, processo que está arquivado cujo objeto desta licitação foi 

apreciado naquele momento. E a conclusão que chegou Vossa Excelência foi justamente essa, 

está demonstrada a inviabilidade de competição, caput. Lembrando que as hipóteses trazidas 

no artigo 25 são meramente ilustrativas, como já nos disse o TCU, como já disse o Supremo. 

Mas o que eu preciso demonstrar é a necessidade, barra, inviabilidade de competição. Por 

estas razões, solicito a Vossas Excelências que as contas sejam aprovadas sem ressalvas, já 

que os demais motivos que poderiam ensejar ressalvas já foram afastados devidamente pela 

equipe técnica, para que sejam aprovadas as contas de Walter Silveira Franco, com a 

expedição de alvará de quitação ao responsável. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, 

muito obrigada. 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 as 

recomendações ao Igeprev contidas no relatório da SECEX. 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. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2009/51616-6, 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 2008, responsável José Júlio Ferreira Lima, Procurador 
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Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

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

contas, com devolução do valor glosado, atribuindo reponsabilidade solidária entre o 

responsável extensiva aos senhores André Luiz Uchôa da Silva; Sérgio Luiz Raposo Pinheiro; 

Margarida do Couto Dias, com aplicação das multas regimentais e determinações à Seplan. 

Presente em plenário, o senhor Wanderley Ladislau, representando o senhor José Júlio Ferreira 

Lima, apresentou manifestação conforme assegura o direito à ampla defesa: Bom dia senhores 

Conselheiros, congratular também as mulheres por essa data importante, na pessoa da 

Presidente do Tribunal, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores. A 

matéria nesse processo foi enfrentada após a minha sustentação oral muito bem relatada já 

pelo Conselheiro André e tendo havido mudança quanto à responsabilização do professor José 

Júlio. Portanto, em face dos precedentes dessa Casa, eu só queria ressaltar a propósito de um 

comentário do Dr. André a questão da tempestividade da prestação de contas com um pequeno 

detalhe, Dr. André. A prestação de contas do quarto trimestre, que é a questionada a 

tempestividade, a data final era 30/01/2009, era uma sexta-feira e a entrega efetiva ocorreu na 

segunda-feira, dia dois. Então muito embora eu tenha muito bem ouvido o comentário do Dr. 

André no julgamento anterior, só queria ressaltar que nesse caso era uma sexta, deveria ter 

sido entregue na sexta e foi entregue na segunda, quer dizer, não houve prejuízo na tramitação 

do processo dentro do Tribunal, o procedimento interno do Tribunal porque foi em uma sexta-

feira, final de semana naturalmente não houve expediente. Foi entregue na segunda, então eu 

gostaria só que o Dr. André com a sua natural justeza, sapiência nos julgamentos, observasse 

isso, que não houve prejuízo ao procedimento. E era um procedimento meramente operacional, 

com todo respeito a quem pensa diferente, que não daria nesse caso, para pessoalmente o 

professor José Júlio, à época secretário de orçamento, controlar um procedimento meramente 

operacional, considerando o tamanho da secretaria. Os gestores não têm o dom da 

onipresença e nem da onisciência, não dá para estar em todo lugar e não dá para saber tudo, 

então eu só queria que o Dr. André com certeza deve ter observado essa questão do horário, 

que não houve um expresso prazo, um imenso prazo, foi um micro detalhe nessa questão da 

prestação de contas. E ressaltar, ratificar a posição de aprovação das contas do professor José 
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Júlio, muito obrigado. 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 as determinações à Sepof. 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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2012/52480-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de Mulheres 

Trabalhadoras do Município de Juruti, responsável Maria Graciede Bentes de Lira, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

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

devolução do valor conveniado, sem prejuízo das multas regimentais e, aplicar a inabilitação 

para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual, pelo 

prazo de até cinco anos, bem como proibir de contratar com o Poder Público, receber 

benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, de forma direta ou indireta, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de até cinco anos, e, 

ainda, ser inscrita no Cadastro Geral de Jurisdicionados inadimplentes do TCE/PA. Presente em 

plenário, o senhor Nelson Luiz Diniz da Conceição, representando a senhora Maria Graciede 

Bentes de Lira, promoveu sustentação oral, conforme assegura o pleno direito à ampla defesa:  

Excelentíssima Senhora Presidente deste Tribunal de Contas, Conselheira Lourdes Lima e 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Cunha, senhor Conselheiro Relator, 

Conselheira Rosa Egídia, demais Conselheiros. Eu inicio também parabenizando essas 

digníssimas senhoras que fazem parte deste plenário, pelo Dia Internacional das Mulheres e 

em seus nomes, parabenizar todas as funcionárias nesta Casa, que são mulheres muito 

valorosas, que prestam um grande serviço ao estado do Pará, assim como todas as mulheres 

que estão presentes neste plenário. EU começo, senhora presidente, pedindo que seja deferido 

por Vossa Excelência e pelo plenário a juntada de minha procuração nos autos, que eu 

apresento neste momento, eu entrego à servidora aqui, Cláudia, que seja apresentada à Mesa. 

Este convênio, senhores conselheiros, foi um convênio firmado no dia 4 de dezembro de 2008, 

com vigência inicial até 4 de dezembro de 2009, e tendo a sua prorrogação estendida até 4 de 

junho de 2010, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conselheiro Julival. Foi um convênio 
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firmado com o governo do estado do Pará através da ASIPAG, uma associação de mulheres 

trabalhadoras do município de Juruti. A origem deste convenio, conselheira Lourdes lima, está 

uma visita da ex-governadora Ana Júlia ao município de Juruti, no mês de julho de 2008, 

quando a mesma foi participar do evento folclórico que ocorre naquela cidade, ocasião em que 

ela visitou esta associação, constatou a precariedade, naquele momento recebeu pleito das 

trabalhadoras que fazem parte daquele coletivo, que o estado do Pará viabilizasse a instalação 

de uma sala na associação, uma associação muito simples, com instalações muito simples, que 

viabilizasse a inclusão digital feminina. A então-governadora Ana Júlia através da ASIPAG 

autorizou que o estado do Pará firmasse esse convênio com a associação, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), destinada à aquisição de 5 computadores, uma impressora, e dois 

estabilizadores, dois nobreaks. E, estes equipamentos, conselheiro Julival, foram devidamente 

adquiridos. Como a associação não tem um quadro de funcionários, o trabalho lá é voluntário, 

essa senhora que preside, inclusive, é uma lavradora, uma produtora rural, ela teve dificuldade 

em fazer a prestação de contas, e quando ela foi notificada por esta Corte, ela procurou ajuda 

lá no município de Juruti, junto à secretaria de Assistência Social do município, que lhe 

forneceu um técnico para que fizesse a devida prestação de conta e o encaminhamento a esta 

Corte, e foi feito, e desde então todas as diligências determinadas por esta Corte foram 

regiamente respondidas, atendidas, pela dona Maria Graciede. De maneira que em 3 

relatórios técnicos, o órgão técnico desta Corte, opina pela regularidade das contas. No 

primeiro momento, regular com ressalva com aplicação de multa, e após as justificativas 

encaminhadas a esta Corte, quando foram encaminhadas expediente, a responsável, em seu 

derradeiro relatório, o órgão técnico opina pela regularidade, com ressalva, afastando as 

multas embasado no prejulgado 14 deste Tribunal, uma vez que não há nos autos nada que 

comprove lesão ao erário público, a não ser a impropriedade da intempestividade das contas. 

Já o Ministério Público de Contas, através da sétima procuradoria, no extenso parecer de 14 

páginas, digníssima procuradora Deila Barbosa Lima, pede que estas contas sejam julgadas 

irregulares, pede também que a senhora Graciede faça a devolução dos R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), devidamente corrigidos. Pede também que esta lavradora seja inabilitada para 

exercício de cargo em função ou comissão de confiança de administração estadual, que seja 

proibida de contratar com poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, ou 
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creditícios de forma direta ou indireta, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócia majoritária. Primeiro caso, o cargo de comissão e função publica em admissão 

estadual fica até prejudicado, porque a dona Graciede tem apenas o curso primário, não 

estaria apta, habilitada por conta a exercer cargo de comissão na esfera estadual. Mas vamos 

aos demais pedidos do Ministério público. Quando ele fala sobre a omissão de prestar contas, 

ela entende que a responsável deixou de cumprir voluntariamente a obrigação de prestar 

contas, e por isso deve ter sua conta julgada irregular por este plenário. Como eu já disse, 

senhora presidente, esta associação, ela não tem um quadro funcional, o serviço não é 

voluntário. Foi isto que ensejou o não-cumprimento do prazo. Mas, foi encaminhado, quando 

foi instada a fazer, foi encaminhado. Cumpriu todas as diligências, eu acho que o processo que 

demonstra que o dinheiro foi aplicado, inclusive com averiguação in loco pelo técnico 

responsável pelo convênio, que coloca fotos nos autos, jamais uma responsável deixaria de 

cumprir voluntariamente algo que fosse lhe render tamanhas responsabilidades, como a que é 

pedido nas conclusões do parecer do Ministério Público. E para justificar essa colocação, a 

senhora procuradora elenca uma dezena de acórdãos do TCU que estariam embasando o seu 

parecer quanto a esta omissão do dever de prestar contas por parte da dona Graciede. 

Acórdãos que eu entendo, conselheiro André Dias, que são trazidos para este auto, para servir 

de parâmetros para um convênio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo ser desarrazoado, 

porque o TCU, conselheira Lourdes Lima, não julga processo no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), então trazer acórdãos onde são julgados processos complexos em montantes de 

milhões de reais, para um convênio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assinado com uma 

entidade lá do município de Juruti, município no extremo do estado do Pará, na divisa com o 

estado do Amazonas, é extremamente desarrazoado, usar esses acórdãos como parâmetro para 

condenar alguém. Nas irregularidades apontadas, o item 2.2, a senhora representante do 

Ministério Público frisa a questão de ausência de cotação prévia de preço. A responsável 

justificou, dizendo que no município de Juruti, que é um município pequeno, principalmente na 

época que estamos falando, estamos nos reportando a fatos, conselheiro Luís Cunha, de 10 

anos atrás, de 10 anos atrás, isso é um convenio de 2008, era um município com menos de 30 

mil habitantes. Hoje é um município mais desenvolvido porque de lá para cá houve a 

instalação de um projeto de mineração da Bauxita que proporcionou um desenvolvimento do 
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município. Então, a responsável justifica que não fez a cotação de preço porque se mostrava 

inviável, uma vez que apenas um estabelecimento comercial tinha esses equipamentos para 

oferecer a venda naquele município. Aqui também, conselheira Lourdes Lima, conselheiro 

relator, o órgão técnico deste tribunal não constatou que os preços praticados pela associação 

de mulheres trabalhadoras no município de Juriti na aquisição dos equipamentos estejam 

superfaturados. É perfeitamente possível a este Tribunal que inclusive tem uma capacidade de 

analisar, de mensurar obras de engenharia muito complexos, de averiguar se equipamentos, 

que inclusive este próprio Tribunal adquire com muita frequência, estejam ou não 

superfaturados. Então, o órgão técnico do tribunal não constatou esse sobrepreço na aquisição 

desses equipamentos. Então, entendemos que a ausência de cotação de preços apontada com 

muita propriedade, ela não tem o potencial de tornar estas contas irregulares, uma vez que os 

preços praticados estão de acordo com o mercado, e pode ser aferido por este tribunal porque 

tem técnicos, tem órgãos capacitados para este fim. Ela aponta também como irregularidade o 

extrato bancário da conta, que é diversa da que foi encaminhada à ordem bancária. Assiste 

razão, a douta representante do Ministério Público, neste item, porque quando foi firmado o 

convênio em 2008, a conta informada pela associação de mulheres de Juruti foi a conta do 

banco do estado do Pará, do município de Santarém, que era o município de melhor acesso, 

partindo do município de Juruti naquele momento. Ocorre, excelência, que estava em fase de 

implantação do município de Juruti, devido ao início da implantação do projeto de mineração 

Juruti, da multinacional Alcoa, a instalação de uma agência do banco do estado do Pará. 

Então como a única forma de se movimentar essa conta, conselheiro André Dias, era efetuar o 

saque em Santarém, e levar em espécie, numa viagem de barco, por quase 15 horas, pelo Rio 

Amazonas, até o município de Juruti, que por estrada demora em torno de 6 horas, optou a 

senhora Graciede, como já estava finalizando a agência do banco do estado do Pará lá em 

Juruti, em abrir uma conta para a instituição lá no município de Juruti que fez esta 

transferência do recurso que estava na conta da associação para a nova conta bancária da 

nova agência do município de Juruti. Quando ela aponta que não existe esse nexo de 

causalidade, o extrato acostado nos autos está lá que a conta é da associação das mulheres de 

Juruti, e que o único valor, conselheiro Luiz Cunha, movimentado nesta conta, foi de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), conselheiro Julival. Em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Então, 
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entendemos também que esta impropriedade não enseja que a conta seja julgada irregular. No 

item 2.3, ela pede a inabilitação para o cargo em comissão em função de confiança por 

indícios de improbidade administrativa, uma vez que ocorreu enriquecimento ilícito, dano ao 

erário, e violação ao princípio da administração. Conselheiro André Dias, o senhor analisou 

estes autos com muito cuidado, homem diligente como Vossa Excelência é, eu tenho certeza 

que Vossa Excelência não encontrou em nenhuma folha deste auto enriquecimento ilícito em 

favor da dona Graciede. Também não ficou configurado dano ao erário. Talvez, muito, muito, 

mas muito mesmo, estava moderada alguma violação ao princípio da administração, por essa 

ausência de cotação de preço, e devido a estes três fatos que foram enxergados pela 

procuradora de enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio da 

administração, às folhas 108, ela transcreve o trecho de um autor para qualificar, senhora 

conselheira presidente, a conduta desta lavradora na aplicação deste recurso. Ela conta como 

sendo de improbidade administrativa e um comportamento desviante das obrigações 

legalmente constituídas. Improbidade que ela diz estar patente com desonestidade, com agir 

imoral, despropositado, venal, corrupto, inválido, bandido, inescrupuloso, lesivo ao patrimônio 

público, ilícito, ilegal. Enfim, é uma atuação contrária àquela prevista na norma jurídica. Eu 

acho de uma desproporção estas palavras ao que está nos autos. Por isso, eu entendo de que as 

contas estão, apesar da intempestividade, estão regulares, estão aptas a receber deste plenário 

a chancela que sejam julgadas regulares, e que seja aplicado como orientou o órgão técnico 

desse tribunal, a aplicação do prejulgado 14 pelo afastamento das multas, porque patente está 

que não houve lesão ao erário, porque julgando este plenário pela aprovação destas contas, 

estará se fazendo justiça neste dia internacional da mulher, conselheira Lourdes Lima, a uma 

mulher trabalhadora que nenhum ato lesivo ao erário praticou, portanto, por ser uma mulher 

trabalhadora, uma mãe de família que presta serviço voluntário a uma associação, não é como 

está nas folhas 108 do parecer ministerial, uma mulher desonesta, uma mulher de conduta 

imoral, despropositada, venal, corrupta, inválida, bandida, inescrupulosa, ilícita, que tenha 

praticado algo ilícito, ilegal. É o que eu tinha para falar, pedindo que seja julgada as contas 

regulares e que seja atendido o que orienta o órgão técnico deste tribunal, pela aplicação do 

prejulgado 14, pelo afastamento das multas apontadas, muito obrigado. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 
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da Cunha Teixeira: Senhora presidente, diante da defesa apresentada pelo doutor Nelson, um 

advogado conhecidíssimo aqui de todos nós, um advogado que lê os processos, acompanha, 

sempre digo que ele é um advogado muito dedicado, e hoje ele faz uma defesa num tom 

diferente, então diante disso, eu gostaria, antes, de analisar esse parecer do Ministério 

Público, com devido respeito a todos e à procuradora Deila, e eu gostaria de analisar, porque 

de qualquer maneira, ele mostra aqui uma indignação, e eu achei isso muito pesado, a reação, 

então, conselheiro relator, eu peço pra vossa excelência proferir o voto, que encaminhe pra 

mim o parecer e eu faço isso sempre, já pedi várias vezes a diversos conselheiros aqui, quando 

eu vejo um voto, vejo um parecer, porque isso nos ajuda nos nossos estudos que fazemos no 

nosso gabinete, então após a conclusão de vossa excelência, eu gostaria que encaminhasse, a 

secretaria por sinal, não é a manifestação do relator, que encaminhasse pro meu gabinete este 

parecer do ministério público, Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Eu quero agradecer ao Jorge, pois quando começou a discussão deste 

presente processo, eu disse, “Jorge, por que não está aparecendo onde fica Juruti no estado do 

Pará”? E ele, muito diligentemente, correu e disse, “Ah, vou dar um jeito”. Acho que para se 

julgar, é importante a gente observar isso. A gente, quando chega em Juruti, não sabe se está 

no Pará ou no Amazonas, não é, conselheiro Nelson? É longe, Luís Cunha. Cipriano é de 

Prainha, já foste a Juruti, Cipriano? Quer dizer, a ideia do baixo Amazonas, ali é fora de mão. 

Passou por fora por causa da ida para o Amazonas. Luís Cunha que conhece também muito o 

interior. Conselheira Lourdes, a senhora já esteve em Juruti? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pois é, eu estava 

comentando com Doutor Patrick que também conheço muitos municípios, mas esse é tão 

distante eu até achava que o conselheiro Cipriano, por ter nascido lá na região, conhecesse, 

assim, o município. Comentei com o Doutor Patrick, mas eu não tive o privilégio, uma região 

linda, mas não conheci. Manifestação do Excelentíssimo senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Conselheiro André, espetacular a observação de Vossa Excelência. Esse 

município bem próximo do Estado do Amazonas, já na divisa para lá, as ligações deles, 

maiores, é com o Amazonas. Quando se tem um paciente no interior, doente, o que se faz? Está 

difícil aqui, leva para capital, leva para um centro maior. A ligação deles é lá, é uma região 

extremamente bonita em termos ecológicos, de natureza, as águas, espetacular, mas eu não tive 
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a oportunidade de conhecer a cidade, a sede de Juruti. Meu pai conhece lá, meu pai tem terras 

para lá, para a região com a divisa, mas ainda não tive. Eu fiz algumas viagens trabalhando na 

empresa navegando de Belém até o Amazonas nas balsas da empresa, aprendendo um pouco 

de cada situação e nós passamos, mas por fora, não tive a oportunidade de conhecer, então é 

uma observação importante que Vossa Excelência faz.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Eu comecei por aí, conselheiro Nelson, porque eu tive a 

felicidade por circunstâncias da vida de não só conhecer Juruti, como Faro, Terra Santa, 

Oriximiná, Óbidos, aquela região, em circunstância conselheiro Luís e que me deu para ter a 

dimensão do quão grande é esse estado e como é tão difícil o próprio estado se apresentar 

presente em algumas regiões, Conselheiro Nelson, é muito longe. O Presente processo eu vou 

me socorrer dos mesmos termos do Conselheiro Luís Cunha, não é complicado, ele é simples. A 

Dona Maria Graciede Bentes de Lira, ela não cometeu irregularidades. As contas dela têm que 

ser julgadas regulares. Quanto à intempestividade: a intempestividade é levantada em 

decorrência da tomada de contas, ou seja, o prejulgado 14 teoricamente, teoricamente não, 

não o alcançaria, mas olha, eu conversava aqui com o Conselheiro Odilon e ele me mostrava 

aqui no regimento e disse: "olha, conselheiro, o Senhor tem à sua mão a condição de na sua 

avaliação, se for a sua...", se fosse no caso a minha, "fazer justiça de mostrar que o valor de 

R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) corresponderia à quase 10 por cento do valor do 

convênio. Será que era justo aplicar essa multa?". Então vamos nos socorrer na 

excepcionalidade e também não aplicar a multa pela intempestividade com a convicção que 

desta forma nós estamos fazendo justiça na presente análise, no presente processo. Assim, após 

a fase discussão, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Consultado o 

Plenário, este se manifestou nos termos seguintes: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vou acompanhar o relator e pedir permissão à Vossa 

Excelência, porque eu não tenho processo na pauta e tenho um compromisso assumido que 

preciso honrar, eu queria também cumprimentar Vossa Excelência, Conselheira Rosa, 

Conselheira Substituta Milene, em nome delas as servidoras desta casa também Doutora 

Silaine, também em nome dela as servidoras do Ministério Público de Contas pelo Dia 

Internacional da Mulher, dizer que todos nós festejamos e concordamos com a Conselheira 

Rosa que era bom até que nem tivesse isso se não houvesse as discriminações. Parabenizo a 
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todos e vou aproveitar a oportunidade para acompanhar o Conselheiro André e já jogar aqui 

numa sugestão que tivemos, me confessando aqui com o Conselheiro Cipriano para a 

secretaria, Conselheiro André se valeu do mapa, vamos dizer, para falar de Juruti, eu também 

pelas circunstâncias da vida andei muito naquela região, fui à Terra Santa, Faro, Juruti, é que 

nós pudéssemos fazer um apelo para o Tuffi e para o Jorge, além da fotografia, as principais 

riquezas do município. Qual é a fonte maior produtora então ali alguns com certeza um 

minério ou outro, agricultura, eu não sei se aqui está dando, eu estava bem colocado lá, então 

eu já retifico o que disse, mas que isso possa ficar bem à mostra e destacado para que a gente 

veja até a situação das regiões paraenses por aquelas características de produção nesse 

sentido, então voto acompanhando o ilustre relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Com o relator, presidente. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, apenas 

concordo com o relator, apenas para dizer ao Conselheiro André que já há precedente nesta 

casa, inclusive um processo de relatoria, do eminente Conselheiro aposentado Ivan Cunha e 

ele entendeu que não caberia multar aquela pessoa, então a multa é regimental, mas existe a 

excepcionalidade, isso é muito raro acontecer aqui. Isso é um entendimento dos conselheiros 

que a gente não deve abrir mão assim de um regimento e multar. Agora, quantos quilômetros 

têm de Juruti para cá pra Belém? Pelo amor de Deus, tudo isso tem que levar em conta para 

trazer uma prestação de contas e adentrar no tribunal. A pessoa falhou? Falhou. Temos que 

analisar um contexto, acho que Vossa Excelência está sendo, neste momento, uma pessoa 

sábia, fez a interpretação correta de tudo e proferiu o voto certo de acordo com o 

convencimento de vossa excelência. Eu já estou de posse aqui do documento que eu pedi à 

secretaria apenas para analisar, nada intencional em relação ao Ministério Público, é a 

Doutora Deíla. Tenho feito isso sempre aqui no plenário, tenho recorrido às manifestações dos 

colegas aqui, quando concordo e quando discordo porque isso vai amadurecendo o nosso 

entendimento de questões que a gente considera simples ou complexas aqui na casa. Então 

concordo com o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente]: Acompanho o relator. A Presidência proclamou, então, que resolveu o Plenário, 
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por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Foi então, anunciado o Processo nº 

2013/53064-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Helena Rosa Chaves, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, que antes do relatório, produziu a seguinte manifestação: Devolvo os parabéns senhora 

Presidente. Bom dia Doutor Patrick, representando o Ministério Público de Contas, bom dia 

senhores conselheiros, meus colegas substitutos, todos os presentes, todos que nos ouvem e nos 

assistem. Incialmente gostaria de agradecer todos os cumprimentos em função do Dia da 

Mulher e gostaria também de aproveitar a oportunidade para desejar os parabéns para todas 

as mulheres deste Tribunal, do Ministério Público de Contas, todas as mulheres que oficial 

junto ao controle externo brasileiro, estado paraense, enfim, todas as mulheres que colocam a 

sua força, a sua dedicação em prol daquilo que acreditam, buscando fazer o melhor. Eu acho 

que a data de hoje é uma data importante para a gente praticar o que vem sendo dito nos 

últimos tempos, uma palavra utilizada inclusive por um movimento de jovens mulheres, que têm 

a ver com a sororidade. Sororidade vem do latim soro, que significa irmã e esse movimento ele 

busca justamente ser o antônimo à suposta rivalidade que existe entre as mulheres, buscando 

justamente alcanças uma fraternidade, uma empatia, um companheirismo de modo que a 

sororidade entre as mulheres possa reduzir cada vez mais a misoginia que ainda permeia a 

sociedade como um todo e, infelizmente, a sociedade brasileira como um todo. Então, assim, é 

um momento importante, eu acredito que todas nós mulheres que temos voz devemos utilizar a 

oportunidade pra difundir esse conceito de modo que as mulheres tenham realmente autonomia 

pra lutar pelo que acreditam, pra que possam galgar cada vez postos em nível de igualdade 

com os homens, pra que possam colocar todo o seu saber, toda a sua dedicação, toda a sua 

sensibilidade em prol realmente de uma sociedade mais justa, mais igualitária que eu acho que 

é o principal objetivo de todas nós que atuamos na nossa profissão. Então eu quero aproveitar 

essa data para difundir esse conceito e também para agradecer a cada um e parabenizar a 

todas as mulheres que atuem em prol do controle externo paraense e brasileiro. Lido o 

relatório, no cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo 

deferimento do registro, com aplicação da multa regimental ao senhor Júlio César dos Mendes 

Lopes e, ao final, produziu a seguinte manifestação: Senhora presidente, gostaria de aproveitar 
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a oportunidade que estou com a palavra, eu estou sem óculos, não sei se o nobre causídico, da 

casa anterior, ainda está eu sei que é outro processo, mas é só uma questão muito rápida. O 

Ministério Público, órgão republicano que é, ele está sempre sujeito a críticas, a gente leva 

isso de forma republicana, faz parte do nosso ofício então é normal que nos debater jurídicos 

às vezes se eleve um pouco o tom então não tem nada de pessoal ou de rancor, enfim, fique bem 

tranquilo em relação a isso. A gente só gostaria de pontuar duas coisas que muitas vezes que 

gente aponta que é um ato possivelmente de improbidade, nesse caso de tomada de contas, 

porque a lei de improbidade é expressa em dizer que a não prestação de contas é um ato de 

improbidade. Então de repente foi citado uma questão de improbidade de um modelo que não 

se adaptava exatamente ao caso, a pessoa não foi vil, não foi bandida, mas enfim, é um ato que 

possivelmente pode ser tido como improbidade pela própria dicção legal e só para um 

esclarecimento final, a gente tem um enunciado ministerial e eu acho que talvez é uma 

divergência que a gente tem que arcar é que todo processo de contas em que não há o extrato 

bancário como pagamento com os credores nominalmente identificados, a gente entende que 

não há méritos de causalidade, embora saibamos que a realidade fática de vários municípios 

isso seja praticamente impossível, tanto que a gente relativiza muitas vezes, mas desde que 

esteja previamente justificada dos autos, mas às vezes a gente só tem essa justificativa no 

momento da sustentação oral que certamente poderia mudar nossa opinativa na questão. É só 

um esclarecimento sobre o caso anterior, que eu não podia falar naquela oportunidade. A 

presidência informou que embora regularmente notificado, o responsável supra não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pauta. A matéria ficou sob a égide da discussão. 

Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu a proposta de decisão no sentido de deferir o 

registro, com recomendação ao Igeprev. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2006/50284-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Paragominas, responsável Adnan Demachki, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 
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Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que solicitou a retirada deste 

processo da pauta de julgamento, obtendo o imediato deferimento. Neste momento o 

conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves se ausentou definitivamente do plenário. 

Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2007/51690-4, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Marituba, responsável Antônio Armando Amaral de Castro, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, dando-

se ciência da suspeição arguida nesta assentada pelo conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior e do conselheiro André Teixeira Dias constante das folhas 284/285 desses autos. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

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

das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação da aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável. A presidência deu ciência pública que, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

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

estadual no valor de R$64.850,93 (sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa 

e três centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$906,19 (novecentos e seis reais e 

dezenove centavos), pelo débito apontado e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove 

centavos), pela remessa intempestiva das contas e ainda com remessa da cópia dos autos ao 

Ministério Público do Estado, 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. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2007/52958-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Belém, responsável 

Duciomar Gomes da Costa, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias que ao solicitar a retirada deste processo da pauta obteve o 

imediato deferimento. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2011/50805-8, que trata da 

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

Estaduais, procedência Ação Social Integrada do Palácio do Governo, exercício financeiro de 
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2010, responsáveis Pio X Sampaio Leite e Josué Nauar de Araújo, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas com devolução dos valores 

glosados com responsabilidade solidária dos seus responsáveis e da empresa Rodrigues e 

Mendes Ltda, com as recomendações formuladas pela Secretaria de Controle Externo desta 

Corte de Contas. A presidência tornou público que os responsáveis supra, embora regularmente 

notificados, 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, declarando Pio X Sampaio Leite em 

débito com erário estadual na importância de R$64.935,41 (sessenta e quatro mil, novecentos e 

trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), aplicando-lhe a multa de R$6.493,54 (seis mil, 

quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) pelo dano causado; e declarar 

Josué Nauar de Araújo em débito com o erário estadual na importância de R$ 165.511,30 

(cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta centavos), aplicando-lhe a multa 

de R$ 16.551,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2011/51207-7, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Medicilândia, responsável Ivo Valentim Muller, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

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

devolução do valor glosado, atribuindo responsabilidade solidária entre o seu responsável e a 

empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda, e com a declaração de 

inidoneidade para contratar com o Poder Público, sem prejuízo da aplicação das multas 

regimentais e determinações ao seu responsável e ao município de Medicilândia. A presidência 

informou que embora regularmente notificados, os responsáveis e representantes supra não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 
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Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão no sentido de julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis em 

débito para com o erário estadual na importância de R$36.335,73 (trinta e seis mil, trezentos e 

trinta e cinco reais e setenta e três centavos) o senhor Ivo Valentim Muller e a empresa TNT 

Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda e aplicar individualmente a multa de 10% do 

valor do débito. 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 no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Na ordem da pauta, foi anunciado o Processo nº 2015/50522-2, que 

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

Estado, procedência Fundação Bom Jesus, responsável Edino Carmo Batista Gomes, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

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

contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre seu 

responsável e Fundação Bom Jesus e ainda remessa da cópia dos autos a Promotoria de Justiça 

de Tutela das Fundações Privadas, Associações de Interesse Social, Falência e Recuperação 

Judicial e Extrajudicial do Ministério Público do Estado, para ciência e eventuais providências e 

aplicação das multas regimentais. A presidência informou que embora regularmente notificados 

os jurisdicionados supra não estiveram presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

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

débito para com o erário estadual na importância de R$52.620,88 (cinquenta e dois mil, 

seiscentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$2.000,00 (dois mil reais), pela grave infração à norma legal e R$3.000,00 (três mil reais), 

pela prática de ato de gestão ilegítimo que resulte danos ao erário e determina remessa da cópia 

dos autos ao Ministério Público Estadual para análise de matéria. 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. Em seguida, foi anunciado o 
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Processo nº 2016/50988-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Cristã Beneficente Bom 

Samaritano, responsável Francisco Alves Ribeiro, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

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

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

conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre seu responsável e Associação Cristã 

Beneficente Bom Samaritano, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais. A presidência 

informou que embora regularmente notificados os jurisdicionados supra não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar. 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 ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2008/50932-5, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Moradores e Amigos da Campina, 

responsável João Waldemir de Sampaio, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

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

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

reponsabilidade solidária entre o responsável e Associação de Moradores e Amigos da 

Campina, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis. A presidência informou que embora 

regularmente notificados os jurisdicionados supra não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando 

solidariamente responsáveis pelo débito ao erário na importância de R$85.053,67 (oitenta e 

cinco mil, cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) o senhor João Waldemir de Sampaio 

e a Associação dos Moradores e Amigos da Campina, aplicando ao responsável as multas de R$ 

R$8.505,36 (oito mil, quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos) pelo débito ao erário e 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa 

intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2009/52035-6, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Associação dos Moradores de Marituba, responsável Manoel 

Machado Paiva, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, registrando-se na ocasião a suspeição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias constante dos autos à fl. 83.No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

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

prejuízo das multas regimentais. A presidência informou que embora regularmente notificado o 

responsável supra não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$300,00 

(trezentos reais), pelo dano ao erário e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2009/52073-1, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Colônia de Pescadores Z-46 de Limoeiro do Ajuru, responsável 

Raimundo de Souza Cavalcante, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária entre o responsável e a Colônia de Pescadores Z-46, com aplicação das multas 

regimentais. A presidência informou que embora regularmente notificados os jurisdicionados supra 

não estiveram presentes e nem se fizeram representar. 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 ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva das contas. 

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

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

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2011/52711-0, que trata da Tomada de Contas 
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instaurada no Instituto Florestal Ajará, responsável Roberto de França Linhares, Procurador 

Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

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

valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre o responsável e o Instituto Florestal 

Ajará extensiva ao senhor José Pio X Sampaio, com aplicação das multas regimentais e por fim 

informa que encaminhou cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para as 

providências cabíveis, nos termos das recomendações nºs 02/2016 e 01/2017 emitidas pela 

Corregedoria Geral de Contas e do Ministério Público de Contas. A presidência informou que 

embora regularmente notificados os jurisdicionados supra não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando 

solidariamente responsáveis Roberto de França Linhares e o Instituto Florestal Ajará pelo débito ao 

erário de R$80.000,00 (oitenta mil reais) aplicando ao responsável a multa de R$8.000,00 (oito mil 

reais) pelo débito e ao Instituto Florestal Ajará a multa de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo dano ao 

erário. 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. 

Incontinenti foi anunciado o Processo nº 2012/52454-8, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Associação de Mulheres Costureiras do Município de Bagre, responsável Regina do Socorro 

Fernandes Pachêco, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre à 

responsável, Pio X Sampaio Leite e Associação de Mulheres Costureiras do Município de Bagre e 

por fim remessa da cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para adoção das 

medidas que julgar pertinentes, haja vista a prática de ato de improbidade administrativa. A 

presidência informou que embora regularmente notificados os jurisdicionados supra não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

irregulares, declarando solidariamente responsáveis pelo débito ao erário na importância de 

R$15.000,00 (quinze mil reais) Regina do Socorro Fernandes Pachêco e a Associação de Mulheres 
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Costureiras do Município de Bagre, aplicando a responsável as multas de R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pelo débito ao erário e R$931,59 (novecentos e trinta 

e um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator.  Logo após foi anunciado o 

Processo nº 2012/52473-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Núcleo de Assistência 

Social do Marco, responsável José Ribamar Nascimento Cordeiro, Procurador Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

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

valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre o seu responsável e o Núcleo de 

Assistência Social do Marco e por fim informou que encaminhou cópia dos elementos 

comprobatórios ao Ministério Público do Estado do Pará, bem como nos termos da Recomendação 

nº 02/2016 emitida pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de Contas, sem prejuízo da 

aplicação de multas regimentais ao seu responsável. A presidência informou que embora 

regularmente notificados os jurisdicionados supra não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando 

solidariamente responsáveis pelo débito ao erário na importância de R$10.000,00 (dez mil reais) 

José Ribamar Nascimento Cordeiro e o Núcleo de Assistência Social do Marco, aplicando ao 

responsável as multas de R$1.000,00 (um mil reais) pelo débito ao erário e R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado 

o Processo nº 2014/50235-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Portel, responsável Pedro Rodrigues Barbosa, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

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

atribuindo responsabilidade solidária entre seu responsável e os senhores Moisés Moreira dos 

Santos e João Bosco Lobo, recomendações à Setran e aplicação das multas regimentais. A 
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presidência informou que embora regularmente notificados os jurisdicionados supra não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

irregulares sem devolução, e, aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$2.000,00 

(dois mil reais), pela grave infração à norma legal e de R$1.000,00 (um mil reais), pela tomada de 

contas, e, ainda, aplicar ao senhor João Bosco Lobo a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 

pelo não encaminhamento do Laudo Conclusivo. 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. Logo após, foi chamado à ordem a pauta o 

Processo nº 2015/50044-4, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na Associação 

Comercial Industrial e Agropecuária de Irituia, responsável José Bastos de Oliveira, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que ao solicitar a 

retirada deste processo da pauta de julgamentos, obteve o imediato deferimento. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2016/50599-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz 

Furtado Rebelo, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, com pedido de vistas do Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, em sessão de 12/12/2017. Procedeu-se, então, ao voto-vista no sentido de dar 

provimento parcial ao Recurso de Reconsideração, com a alteração da parte dispositiva do Acordão 

TCE/PA nº 55.309/15, passando-se a considerar a aplicação da multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pela intempestividade na prestação de contas e manter os demais 

termos do Acórdão combatido. Retornou-se à votação plenária. A Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Retifico o voto anteriormente proferido para, 

agora, acompanhar o voto-vista. Consultados os demais membros, estes se manifestaram 

inteiramente no sentido de acompanhar o voto-vista. Proclamou, então, a presidência que resolveu o 

plenário acompanhar por unanimidade esta decisão. Desta feita, foi anunciado o Processo nº 

2017/53836-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

pelo indeferimento do registro, com recomendação à Fasepa e à Sead. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 
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voto para deferir em caráter excepcional o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2012/52088-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Helena Viana Corrêa da 

Costa, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 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 de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2009/52485-6, que trata do Ato de Pensão em favor de Ana Lúcia Santiago de Castro, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 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 no sentido de deferir o registro, com recomendação à 

SECEX para apurar pagamentos indevidos, remetendo ainda, cópias da decisão ao Ministério 

Público Estadual para as providências dentro de suas competências. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2017/53043-5, que trata do Ato de Pensão em favor de Paula 

Tairine de Freitas dos Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

o 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 no sentido de 

deferir o registro, com recomendações à SEAD. 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 da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 passou a tratar da matéria administrativa, 

manifestando-se nos termos a seguir: Esta presidência dá conhecimento a este douto plenário a 

respeito do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Pará, referente ao 

segundo quadrimestre de 2017. O referido processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, 

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

Público de Contas e a relatoria da Excelentíssima senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, onde foi plenamente atestada a obediência às disposições contidas na lei de 

responsabilidade fiscal, devendo ser encaminhadas para ciência as recomendações contidas no 

relatório da SECEX, e no parecer do parquet de contas. Esta presidência também aproveita para 

convidar após esta reunião plenária a exposição “Entre formas e cores” do artista plástico e 

servidor desta corte de contas, Eldo Barbosa, e que muito nos prestigiará hoje no Dia 

Internacional da Mulher. Ele que é funcionário efetivo, lotado na Secretaria de Tecnologia da 

Informação há 23 anos, trabalha na central de atendimento ao usuário, desenvolve atividades de 

apoio técnico em informática para os usuários desta corte de contas. Trabalhou na Embratel, na 

mineração Rio do Norte, tem formação em tecnologia e processamento de dados, técnico em 

edificações e eletrônica. Pinta desde 2000 a técnica acrílico sobre tela e se considera autodidata. 

Vai expor no TCE a partir de hoje, de oito de março até 10 de abril e tem sua exposição intitulada: 

Entre formas e cores. Esta é uma ação organizada pelo cerimonial da presidência com o intuito de 

valorizar o servidor e oportunizar os talentos internos de nossa instituição. Também, se o 

Ministério Público tiver talentos desses moldes, nosso espaço cultural está aí. Queremos 

parabenizar ao Eldo pelo momento que ele vai nos presentear, premiar, ele já inclusive já 

presenteou nossa instituição com uma de suas obras, ele doou, fez doação com uma obra para que 

fique aqui nessa corte de contas, então eu parabenizo o Eldo e convido a todos para que, após esta 

sessão, possamos participar e compartilhar com ele. Também quero lembrar o convite que fiz aqui 

na última sessão plenária, hoje às 15 horas, lá na PGE, participação da palestra Organizações 
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Sociais: avanços e desafios para uma gestão eficiente com o renomado Professor Doutor Rubens 

Marves. É uma realização da Biotécnico Amazônia onde nós temos como presidente o Doutor Alex 

Fiuza de Melo, já encaminhamos para todos, só apenas lembrando. Esta presidência também 

gostaria de pedir à secretaria que faça inserção da minha fala de hoje que seria uma homenagem 

às mulheres. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Agora, 

no decorrer da sessão a gente conseguiu, senhora presidente, falar um pouquinho da homenagem 

às mulheres, mas eu acho que Vossa Excelência pode usar a internet para fazer isso, mas eu queria 

também pedir, considerando o acontecimento do momento, muito importante para nossa casa é um 

servidor da casa que está sendo homenageado e homenageando todos nós com seu trabalho 

artístico. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: A família dele também se encontra presente neste recinto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Exatamente. Um momento desse, era 

hora para todo mundo proferir uma palavra, cumprimentar o Eldo, mas não dá tempo, então eu 

queria pedir ao conselheiro André Dias que em nome de todos nós pudesse fazer a saudação ao 

nosso servidor Eldo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de convidar o nosso servidor Eldo para vir sentar aqui do meu 

lado e o conselheiro André Prestará as homenagens em nome de toda a corte. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Obrigado conselheiro Luís, obrigado 

conselheira Lourdes. O Eldo é uma pessoa muito interessante, ele não é muito grande 

externamente, mas ele é gigante internamente, um cara de um monte de talentos. Quem já jogou 

futebol com ele diz assim: "como pode um cara assim jogar tão bem?". Eu jogo tênis de mesa com 

ele, também nossa, como ele joga bem, já representou o Pará em competições no Rio de Janeiro. É 

um grande servidor, competente, eficiente dentro do seu setor, pessoa de quem o Tribunal de 

Contas não pode abrir mão da participação dele no setor de informática e ele tem, apesar de 

parecer uma coisa contraditória, quer dizer, ele ter uma capacidade física espetacular, por isso 

joga futebol bem, ele joga tênis de mesa bem, mas ele tem uma sensibilidade especial. Eu sou um 

dos privilegiados que tem uma obra dele no meu gabinete, fica bem em frente de mim, eu sento no 

gabinete e eu olho e todos os dias eu me maravilho com aquela obra e quando citaste Monet, Van 

Gogh, podia citar também Gogan: “isso é pretensioso". Não, pior que os traços dele realmente 

exprimem este momento das obras, que foram uma revolução na época, saindo do renascimento e 

entrando no contemporâneo, a obra dele é muito bonita e específica. Ele pode ter, como ele 
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colocou, uma lembrança daquilo, mas ele tem uma personalidade própria Cipriano. Quer dizer, eu 

tenho como identificar a obra dele em várias obras, quer dizer, ele tem um traço próprio, e não é 

um traço imitado. Então Eldo, como disse com muita qualidade a conselheira Lourdes e o 

conselheiro Luís que me antecederam, as tuas obras estarem aqui expostas não é uma 

condecoração a ti, mas uma condecoração à nós e, não querendo ultrapassar os limites, nem 

querer bancar o profeta, muitos dos grandes artistas só foram reconhecidos muito tempo depois. 

Talvez seja o tal do santo de casa não faz milagre, quer dizer, o próprio Van Gogh em toda a sua 

vendeu apenas uma obra de arte, uma única obra de arte, que depois foi vender foram os médicos 

dele, os psicólogos etc. Cada obrazinha dele é 40 milhões de dólares hoje em dia. Cumprimento a 

sua família que está aqui presente, a Odaléia Dias e a Celimara e se ele a tratar bem como trata a 

de todos nós aqui, elas são também privilegiadas pôr os terem como um filho e como esposo. 

Parabéns Eldo, parabéns à família e muito obrigado pela oportunidade de a gente poder 

contemplar das tuas obras. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de convidar a mãe e a família para virem aqui à 

frente para registrar esse momento conosco. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita: Me associo excelência, arte é a expressão talvez mais refinada da alma, 

parabéns ao servidor, estou ansioso para ver os quadros. Conforme deliberado nesta sessão, segue 

a transcrição da mensagem da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira alusiva ao dia internacional da mulher: Gostaria de aproveitar este espaço para 

ressaltar esta data tão especial, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, para parabenizar as 

servidoras e colaboradoras desta Corte de Contas e do Ministério Público de Contas. É dia de 

homenagear as mulheres que lutaram para que tivéssemos condições de percorrer caminhos mais 

suaves. Graças a luta de tantas mulheres, hoje temos a liberdade de protestar, de frequentar 

universidade, de votar e ser votada, de dizer não às discriminações e humilhações. É tempo, 

também, de continuarmos essa caminhada para que possamos seguir a velocidade que quisermos 

imprimir às nossas vidas, sem entraves para chegar ao destino que queremos. A violência contra a 

mulher continua sendo um grande desafio. Ainda é alarmante o número de mulheres que sofrem 

algum tipo de agressão. Respeito é algo que não se consegue do dia para a noite. É uma conquista 

paulatina. Só ao longo da vida alcançamos a percepção de que muitas mulheres tiveram que passar 

por situações extremamente delicadas para que hoje cada uma de nós não precisássemos passar 

pela mesma situação. Se antes as mulheres não tinham espaço para demonstrar seu total valor, 
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hoje elas já provaram que podem atuar em áreas que antes eram dominadas por homens, fruto do 

empoderamento feminino, que já vislumbra moldes contemporâneos desenhados com mais 

autonomia para realização de ideais profissionais e pessoais. Há muito chão pela frente. A busca 

por tratamento igualitário e discussão de questões antes tidas como tabu são apenas o começo de 

uma caminhada que certamente está longe de seu fim, mas que, já rende frutos que devem ser 

celebrados. Mulher no sentido maior da palavra significa, certamente, ter a capacidade de amar 

em demasia, de expor o intelecto humano, de ser mãe, de prover o próprio sustento, de ser 

protagonista de sua própria estória, sem que sobre ela haja qualquer viés de violência ou de 

inferioridade. Neste dia, portanto, congratulo-me com todas as valorosas mulheres desta Corte de 

Contas e do Ministério Público de Contas, externando meu reconhecimento e admiração. Feliz Dia 

das Mulheres. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às doze horas e cinquenta e oito minutos (12h58min) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

Belém, 8 de março de 2018. 
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