
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 455

Nº 5.540 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de março do ano dois mil 

e dezoito (2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira e Odilon Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de 

Contas, procuradora-geral Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

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

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

dos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, por 

motivo de força maior; e ainda do Conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde. 

Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do dia vinte e dois 

(22) de março. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-

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

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

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Inexistindo expediente a ser lido, a 

presidência determinou que fosse retirado de pauta o Processo n.º 2006/52886-1 em virtude da 

ausência do relator. Anunciado, então, o pregão, foi solicitado ao Secretário-Geral a leitura da 

pauta de julgamentos, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2010/51677-5, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Monte Alegre, responsável Jardel Vasconcelos 

Carmo, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante do 
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Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental aos senhores 

Valdir Ganzer e Moisés Moreira dos Santos. A presidência deu conhecimento que tanto 

o convenente quanto o concedente dos recursos, embora regularmente notificados, não 

se fizeram presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proferiu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao senhor Moises Moreira dos 

Santos a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), pela não emissão do Laudo 

Conclusivo, infringindo o que preceitua a Resolução 13.989/95 desta Corte. 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 2015/51051-7, que trata da Prestação de 

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

Associação de Moradores e Produtores Rurais do Bairro de Santa Luzia, responsável 

Amarildo Sousa, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a 

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

autos, opinou pela irregularidade das contas, sem devolução de valores, com expedição 

de determinação à Sedop. A presidência tornou público que, embora regularmente 

notificada, a responsável supracitada não se fez presente e nem se representar à sessão. 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva, com recomendação a Sedop, nos termos da manifestação do Ministério 

Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2013/53186-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Alenquer, responsável Cleóstenes Farias do Vale, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 
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cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo os 

dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

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

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

seu responsável, extensiva a autoridade administrativa e ainda atribuir responsabilidade 

solidária pela aplicação dos recursos, com as determinações à Seduc. A presidência 

tornou público que embora regularmente notificados, os responsáveis e representantes 

supracitados 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 proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, 

condenar solidariamente Cleóstenes Farias do Vale e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann 

à devolução do valor de R$36.088,11 (trinta e seis mil, oitenta e oito reais e onze 

centavos), aplicar individualmente multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito a Cleóstenes Farias do Vale e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, aplicar, ainda, 

multas de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) a 

Cleóstenes Farias do Vale, pela instauração da tomada de contas e R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) a Iracy de Almeida Gallo 

Ritzmann, pela não emissão do Laudo Conclusivo, por fim o envio de cópia dos autos 

ao Ministério Público do Estado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado 

pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/50257-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Produtores Rurais Monte Sinai, responsável Marcos 

Nunes Pinto, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 
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autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, 

atribuindo responsabilidade solidária entre o responsável e a Associação dos Produtores 

Rurais Monte Sinai, com aplicação das multas regimentais e determinação à Fundação 

Curro Velho. A presidência tornou público que embora regularmente notificados, tanto 

o responsável supra quanto a representação da Associação 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 e condenar solidariamente a Associação dos 

Produtores Rurais de Monte Sinai e o senhor Marcos Nunes Pinto à devolução de 

R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) e aplicar à Associação dos Produtores Rurais de 

Monte Sinai a multa de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo débito, com fundamento no 

art. 82 da LOTCE c/c art. 242 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Outrossim, 

aplicar ao senhor Marcos Nunes Pinto as multas de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo 

débito e de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pelo não encaminhamento das 

contas ensejando a sua tomada, remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do 

Estado para adoção de medidas de sua atribuição. 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. O secretário-

geral, então deu conhecimento a respeito do Processo nº 2014/50864-4, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Associação Comercial Industrial e Agropecuária de 

Irituia, responsável José Bastos de Oliveira, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 

Quando solicitou a retirada deste processo da pauta de julgamento, Sua Excelência 

obteve a pronta aquiescência, devendo o processo retornar à pauta na sessão do dia 3 de 

abril.  Em momento à parte, a presidência registrou a presença da acadêmica do curso de 

Direito noturno da Universidade da Amazônia, Aline Cunha Amaral. O Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior utilizou do momento para expressar o seguinte 

pensamento: Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, doutora Silaine, 
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procuradora-geral do Ministério Público de Contas, cumprimentar, ainda, os nobres 

conselheiros Luís Cunha, Odilon Teixeira, os conselheiros substitutos Julival rocha, 

Milene Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Souza, hoje secretariando a sessão o doutor 

Jorginho, na liderança dos trabalhos e o doutor Walmir, aí do lado, só na manha, e o 

Tarcísio só de olho na presidência. Quero também a exemplo de Vossa Excelência, 

presidente, com muita alegria, cumprimentar Aline Cunha Amaral, seja bem-vinda à 

sessão. Ela é estudante da Unama, do curso de Direito noturno, e queremos aqui dizer 

que a exemplo do que fizemos para os outros alunos que aqui compareceram que fique 

à vontade. Este é o nosso Tribunal; e todos nós estamos à disposição para contribuir 

com o seu crescimento, com os seus estudos e até depois como advogada com o seu 

trabalho. Disponha da gente. Seja bem-vinda. Após esse breve momento, foi anunciado 

o Processo nº 2017/52359-7, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Ana 

Paula dos Santos Magalhães, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta 

supra, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Na sequência, foram anunciados 

os Processos nºs 2010/51288-7; 2013/52568-1 e 2016/51497-6 que tratam dos Atos de 

Aposentadoria em favor de Edeltrudes Maria Castro dos Santos, Regina Grande de 

Vasconcelos e Marlene Gordo Nery, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Patrick Bezerra 

Mesquita e Stanley Botti Fernandes cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante 

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

deferimento dos registros. 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 os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o 

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha 
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Teixeira. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2015/50768-0, que trata do Ato 

de Aposentadoria em favor de Benta Moreira da Conceição Ferreira, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 

Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

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

do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no 

sentido de 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. Conforme sistema de rodízio adotado 

pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 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 e não 

havendo matéria administrativa, a presidência manifestou-se, quanto à matéria 

administrativa: Nos termos do artigo 276 inciso um do regimento interno desta Corte de 

Contas, informo a Vossas Excelências com fins de distribuição, que será encaminhado 

aos e-mails corporativos dos senhores e senhoras, proposta de ato regimental que 

modifica os artigos 264, 271, 274, do regimento interno a que se refere a distribuição 

de recursos e pedido de rescisão bem como institui lista de unidade jurisdicionais para 

fins de distribuição dos processos e adotando mecanismos mais eficientes e dando 

efetividade ao plano anual de fiscalização. Bem como, a resolução de número 18.919 de 

18 de maio de 2017. A matéria fica para ser deliberada após o decurso do prazo de 15 

dias estabelecido pelo regimento à disposição para a apresentação de manifestações ou 

emendas que devem ser dirigidas ao gabinete da Presidência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu vejo ali que 
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também nessa proposta se institui as listas, então, na verdade, a modificação não é 

apenas desses artigos, eu acredito que os artigos 53, 54, 56, também serão modificados. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Isso, verdade. A Presidência gostaria de se manifestar no sentido de 

desejar a todos uma semana santa que realmente possa ser santa para todos nós. E que 

possamos além de nós, das nossas famílias, de todos os conselheiros e conselheiros 

substitutos, do Ministério Público, dos servidores e servidoras desta corte de contas, 

que possamos vivenciar a partir de quinta-feira momentos de reflexão e de orações 

para que possamos ficar ao lado dos nossos familiares e amigos, e, na próxima semana 

retornarmos com mais energia. Então, amanhã nosso horário normal, mas a partir de 

quinta-feira, o recolhimento a todos, seja em nossas casas diretamente e seja viajando, 

e nos recolhendo para agradecer a Deus por esse momento. E então que essa semana 

seja uma semana de benção para todos. Muito obrigada. E obrigada ao conselheiro 

Cipriano Sabino, ao Luís Cunha, ao Odilon Teixeira, e aos conselheiros substitutos 

Julival e Milene, Daniel e Edvaldo, obrigada e antes de encerrar, queria agradecer a 

nossa procuradora geral, e ela tem um convite para todos nós, por favor, com a 

palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral Silaine Karine 

Vendramin: Hoje é um dia de grande alegria para o Ministério Público de Contas, nós 

vamos fazer a assinatura das resoluções de implantações do PCCR, nosso plano de 

cargos e carreiras, e vamos fazer uma sessão solene com todos os procuradores para 

fazer essa assinatura, com os servidores, e eu os convido para irem lá, participar, 

prestigiar, e participarem desse momento único e importante do Ministério Público de 

Contas. Hoje vai ser assinado e segunda-feira saem as publicações e partir do mês de 

abril já vamos estar com o PCCR implantado, graças a Deus, mais uma conquista. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Parabéns doutora, continuamos agradecendo ao convite e vamos 

fazer um esforço para estar lá às 11 horas. E agradecendo a presença da nossa 

estudante da Unama e após essa sessão vamos fazer o registro aqui, todos nós, 
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convidar a todos os conselheiros e conselheiros substitutos, nossos secretários e a 

Doutora Silaine também, e agradecer a presença dos jurisdicionados que estiveram 

presentes e aos procuradores e procuradoras. E agradecer aos servidores e servidoras 

dessa corte de contas e do Ministério Público de Contas, aos nossos amigos internautas 

que nos acompanham todas as terças e quintas-feiras, também o nosso agradecimento 

desejando uma boa páscoa a todos. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e três minutos 

(10h03min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário-geral em 

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

 
Belém, 27 de março de 2018. 
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