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Nº 5.550 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de maio do ano dois mil e 

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

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 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 e Daniel Mello, e, ainda, a 

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, justificando a ausência do Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza em gozo de férias. Comunicando a disponibilização previa no 

sistema digital, conforme os ditames regimentais, foi motivo de deliberação plenária, a ata da 

sessão ordinária do dia três (03) de maio. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

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

Junior: Impedido na forma regimental. 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: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Inexistindo expediente 

para leitura, a presidência após ter registrado a presença dos novos servidores concursados em 

plenário, solicitou a inversão da pauta de julgamentos, com primazia aos processos de números 

cinco e seis, tendo obtido a assertiva plena. Foi, então, dado vez e voz ao senhor secretário que 

anunciou o Processo nº 2007/52256-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Agência de 
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Empregos e Projetos Sociais de Parauapebas, responsável Leda Maria Sadala Brito, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com o 

conselheiro André Teixeira Dias declarando-se suspeito e ao mesmo tempo impedido de atuar 

nesse processo. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, além de aplicação 

das multas regimentais à responsável, ao Sr. Fernando Agostinho Cruz Dourado e à Sra. 

Simone Abussafi Miranda e ainda, responsabilização solidária. Presentes em plenário, os 

senhores Gercione Sabbá, representando a senhora Lesa Sadala; e Sábato Giovanni Megale 

Rossetti, representante do senhor Fernando Agostinho Cruz Dourado, usaram da palavra 

conforme garante o preceito constitucional da ampla defesa. Manifestação do senhor Gercione 

Sabbá: Excelentíssima Senhora Presidente Lourdes Lima; douta Procuradora do Ministério 

Público de Contas; Conselheiro Relator Nelson Chaves a quem em seu nome cumprimento aos 

demais Conselheiros aqui presentes; bem como, notadamente, os novos servidores desta Casa, 

a qual eu saúdo e desejo sorte nessa nova caminhada; bom dia a todos. Conselheiro Relator, 

após apresentação da prestação de contas pelo responsável, o órgão técnico e o Ministério 

Público emitiram seus relatórios e pareceres, respectivamente, de folhas 121 a 123, sugerindo 

o julgamento pela irregularidade das contas e devolução de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Concluiu o órgão técnico que, abre aspas, a gestora da entidade deixou de encaminhar o 

comprovante de despesa correspondente à nona parcela, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), uma vez que foram repassados à entidade R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 

dos quais apenas R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) foram comprovados. Ocorre, nobres 

julgadores, data vênia, houve um equívoco nessa conclusão, uma vez que pelos extratos 

bancários presentes nos autos, folhas 52 e 56, constatamos facilmente que das nove parcelas 

previstas no convênio, que totalizariam os R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), apenas 

R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) foram repassados. Ou seja, de todos os recursos 

efetivamente recebidos pela Agência, todos eles foram efetivamente comprovados, não havendo 

despesa não comprovada como concluiu nesse caso. Posteriormente, nobre Conselheiro Luís 

Cunha, a SESPA em 2011, encaminhou um laudo conclusivo, ou seja, cinco anos após o fim da 

vigência do convênio que foi em meados de dezembro de 2006. Eu peço vênia aqui para 
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reproduzir alguns trechos desse laudo: “em visita ao município de Parauapebas nós nos 

dirigimos até o endereço da Agência de Empregos e Projetos Sociais de Parauapebas que 

consta no plano de trabalho. E lá chegando, constatamos que no local indicado funciona outra 

agência, denominada Agência de Empregos e Trabalho de Parauapebas. E segundo 

informações colhidas no local, ali nunca funcionou a agência em lide. Conclusão: diante 

desses fatos concluímos que o objeto do convênio não foi alcançado”. Ressaltando, isso 

aconteceu cinco anos após o fim da vigência do convênio. Após a juntada desse laudo no 

processo, o órgão técnico e o Ministério Público emitiram um novo relatório e parecer, 

sugerindo agora a irregularidade das contas com a devolução integral do valor do convênio. 

No entanto, entendemos que esse laudo que baseia esses entendimentos não pode ser levado em 

conta para análise dessas contas, primeiramente pela sua extemporaneidade, como dito ele foi 

produzido cinco anos depois, infringindo a resolução do TCE, infringindo as cláusulas do 

próprio convênio, que obrigavam àquele órgão a fiscalizar, acompanhar o cumprimento do 

objeto do convênio. Ocorre que houve uma grande coincidência, pois quando o servidor da 

SESPA compareceu ao município para fazer a fiscalização do convênio, ele se deparou com 

uma outra agência presente naquele endereço. Chegando lá, as pessoas não tiveram 

propriedade para dizer sobre o convênio, simplesmente relatando que ali nunca existiu uma 

agência. Ocorre que a agência em 2007 mudou de endereço, conforme os documentos que eu 

peço a juntada nos autos, são diversas atas de reunião da agência, declaração de pessoas que 

ali próximo residiam atestam que houve a mudança do endereço da agência. Ou seja, quatro 

anos depois um servidor da SESPA comparece ao local, tentando atestar o cumprimento do 

objeto do convênio, mas houve a mudança e o endereço, como o próprio laudo diz, que consta 

no plano de trabalho, ou seja, constava em 2006. Ele foi até o local com o endereço que 

constava no convênio, mas cinco anos depois. Não procurou a própria agência, que funcionava 

ainda. O fato é que inegavelmente houve uma coincidência aí, muito grande, que levou à 

conclusão que entendemos equivocada, data vênia, da SESPA, levando à conclusão equivocada 

do próprio órgão técnico e da análise do Ministério Público de Contas, motivo pelo qual 

requeiro a abertura da instrução processual, para que o órgão técnico e o Ministério Público 

de Contas possam analisar as provas aqui trazidas e possa, posteriormente, dentro do prazo 

regimental, formular seu novo entendimento e aprove as contas, mesmo que com ressalvas. 
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Obrigado pela atenção de todos, bom dia. Manifestação do senhor Sábato Giovani Megale 

Rossetti: Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos; senhora Presidente; eminente 

Procuradora; Ilustres Conselheiros; Conselheiro Relator Dr. Nelson Chaves; eminentes 

auditores; pessoas aqui presentes. Importante a colocação do advogado que me antecedeu 

porque na parte que interessa ao ex-secretário Fernando Dourado, é preciso que efetivamente 

sejam sanados os equívocos, que estão imputando ao ex-secretário inúmeras penalidades. O 

primeiro equívoco tem origem do processo formal, veja-se que esse processo de convênio foi 

firmado em 28 de abril de 2006 com prazo de vigência a contar da data de publicação, e vejam 

que esses nove meses que previa o convênio, ultrapassou o ano de 2006 e é fato incontroverso, 

como se trata de legislação estadual não há aquela exigência que a lei impõe ao seu intérprete 

que seja comprovado, porque não se trata de lei municipal, mas de lei estadual, de comprovada 

a existência da legislação invocada. E aqui é fato incontroverso que o Dr. Fernando deixou a 

Secretaria de Saúde em 31 de dezembro de 2006, tendo assumido em primeiro de janeiro o 

então secretário que o sucedeu, Halmélio Sobral. E curiosamente, em todas as manifestações 

dos autos foram buscar Laura Rossetti, que assumiu dois anos depois, mas esqueceram do 

Halmélio Sobral. Aí é uma questão de chamamento à lide da pessoa que efetivamente tinha a 

missão de dar seguimento ao convênio, porque o convênio venceu dia cinco de fevereiro de 

2007, não mais sob a jurisdição de Fernando Dourado, mas de Halmélio Sobral, este é o 

primeiro equívoco. Como o advogado que me antecedeu junta documentos, provavelmente será 

reaberto a instrução para melhor análise, para se fazer a confirmação dos fatos na forma da 

lei, mas aqui também precisa, já que há essa possibilidade, eu ia pedir realização de 

diligência, para saber por que razão aquele que tinha por determinação contratual, que foi o 

convênio, e administração impessoal para dar seguimento àquilo que foi ajustado pela 

administração não foi chamado em nenhum momento, que era o sucessor, Halmélio Sobral. Aí 

há uma preliminar de legitimidade passiva de Fernando Dourado e o chamamento para 

compor a lide ou para se explicar aqui no processo, porque ao assumir, não adotou as medidas 

necessárias para a correta fiscalização da aplicação desse recurso. O segundo ponto que eu 

entendo relevante, e eu sigo aqui os precedentes, é que em nenhum momento a instrução 

processual e os autos mencionam que o senhor Fernando Dourado como secretário de saúde, 

fez o repasse à Agência de Empregos e Projetos Sociais de Parauapebas. O próprio convênio 
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estabelece, na sua cláusula terceira, que essa atribuição era do décimo primeiro Centro 

Regional de Proteção Social, por quê? Porque o dinheiro aqui já foi por mais de uma dezena 

de vezes fixado o ponto que a atribuição – isso é um decreto de 2003 do atual governador, 

inclusive. Que trouxe a descentralização administrativa da SESMA e transformou os Centros 

Regionais de Proteção Social em unidades orçamentárias. Eu me recordo que quanto integrava 

a Corte o Conselheiro Ivan, essa posição ficou definida, mas por nova composição é necessário 

que se examine e se reflita sobre esse decreto estadual que dava atribuição orçamentária e 

quem prestava conta, e isso até hoje está em vigor, são as unidades denominadas de Centro 

Regional de Proteção Social, que agora são chamadas simplesmente de Centros Regionais. 

Isso é importante porque todos os secretários firmaram inúmeros convênios, a matéria sempre 

é repetitiva e uma posição da Corte seria salutar para se consolidar o entendimento e 

uniformizar a jurisprudência. Eu já tratei disso, seguramente, tanto pela ex-secretária Laura 

Rossetti como pelo ex-secretário Fernando Dourado. E tem um segundo ponto que também é 

importante, é que em nenhum momento e aqui a diretora regional está sendo também chamada 

aos autos, mas em nenhum momento se prova ou se menciona pelo órgão de controle, o órgão 

técnico essa legislação que já foi batida aqui no Tribunal. Se há uma responsabilidade 

definida, a participação, e aqui é importante também voltar porque já tem precedente da Corte, 

quando o convênio estabeleceu as atribuições de cada um dos entes, ele estabeleceu que quem 

prestaria contas era a décima primeira Regional. E o convênio estabeleceu também – e o 

Conselheiro Nelson com certeza examinou essa questão – que esta unidade, a décima primeira, 

era a unidade que faria o acompanhamento e a fiscalização. Há uma portaria da Secretaria de 

Saúde, da época, estabelecendo as condições de fiscalização e designando o órgão que 

participava do convênio, que aqui no caso é a décima primeira, de promover essa fiscalização. 

Por isso que se pede o afastamento da aplicação de multa a Fernando Dourado, examinando a 

questão preliminar colocada sob a questão da legitimidade de Fernando Dourado, que 

reputamos aqui parte ilegítima porque deve ser chamado o seu sucessor, mas tem uma questão 

que pode suspender o julgamento para reabertura da instrução, que foi colocada pelo 

advogado que me antecedeu. São essas as razões que a defesa de Fernando Dourado sustenta a 

inaplicabilidade de multa a ele, em razão dos argumentos aqui levantados. Muito obrigado, 

Excelência. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu voto: Senhora Presidente, diante da manifestação – aliás 

cumprimento os Ilustres advogados, Doutor Gercione Sabbá, Doutor Sábato Rossetti que dão a 

honra da presença nessa sessão – diante dos argumentos apresentados por ambos, eu vou 

pedir ao plenário a reabertura da instrução processual. Entretanto, peço também que a 

manifestação de ambos, especialmente do Doutor Sábato Rossetti, ao que se refere ao espaço 

de tempo em que alega e que por uma falha, segundo posso eu depreender disso, mas não vou 

entrar no mérito da alegação, mas pelo que foi colocado aqui nesse plenário, para 

eventualmente apurar a responsabilidade nesse período do ex-secretário Halmélio Sobral. 

Proponho a reabertura da instrução processual. Foram em seguida colhidos os votos dos 

demais membros do colegiado. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Bom dia Presidente, bom dia a Vossa Excelência, bom dia a Doutora Silaine; 

presidente Conselheiro Nelson Chaves, nosso decano; Conselheiro Luís Cunha, presidente; 

Conselheiro André Dias; Conselheiro Odilon; Conselheira Rosa Egídia, bom dia a Vossas 

Excelências; Conselheiros Substitutos, Doutor Julival; Doutora Milene; Doutor Daniel; 

secretários, Doutor Tuffi; Doutor Jorge; Doutora Cláudia; senhoras e senhores da galeria; 

nossos colegas de trabalho; novos servidores do Tribunal sejam bem-vindos. Presidente, eu 

queria apenas cumprimentar o Conselheiro Nelson pela observação e pelo pedido que fez, para 

que o que advogados, Doutor Gercione Sabbá e Doutor Sábato Rossetti que fizeram 

apresentação e defesa, colocando aqui os seus argumentos, fossem considerados, obviamente 

como deve ser, parte do processo, colocados nos autos para que as observações feitas fossem 

devidamente verificadas. Então acho importante essa colocação e eu quero acompanhar, na 

íntegra a posição do Conselheiro Nelson, não só na reabertura como também colocar nos 

autos as manifestações dos advogados que podem, efetivamente, ajudar a esclarecer qualquer 

dúvida. Eu voto acompanhando o Conselheiro Nelson e cumprimentando ele pela decisão. 

Senhora Presidente, só por uma questão de praxe, eu identifico agora que também está 

presente ali o ex-secretário de saúde, Doutor Fernando Dourado e por um lapso, também 

queria registrar no plenário como respeito a esta Casa, a presença de Vossa Excelência. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o Relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De acordo  com o 
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relator. Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente): Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o relator. A Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2007/52745-6, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, 

responsável Alcides Abreu Barra, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

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

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

autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e atribuir 

responsabilidade solidária entre seu responsável e a empresa Garantia Engenharia, Consultoria 

e Serviços Ltda e ainda, aplicação da sanção de declaração de inidoneidade à empresa Garantia 

Engenharia, Consultoria e Serviços Ltda, para licitar e contratar com o Poder Público e  

determinação e recomendação ao responsável e ao município de Limoeiro do Ajuru e por fim 

requer a reabertura da instrução processual para citar o senhor Alcides Abreu Barra e empresa 

Garantia Engenharia, Consultoria e Serviços Ltda. Presente em plenário, a senhora Branda 

Barra, representante do senhor Alcides Abreu Barra, manifestou-se conforme garante o preceito 

constitucional da ampla defesa: Bom dia Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente; 

Excelentíssima Senhora representante do douto Ministério Público de Contas; eu gostaria de 

saudar os Conselheiros em nome do Conselheiro Relator, Doutor André Dias; Conselheiros 

Substitutos; colegas advogados que se encontram nesse plenário; jurisdicionados e servidores, 

meus parabéns pelo alcance. O convênio em questão, o 376/2006, fazia parte de um conjunto 

de ações do governo do estado, que naquele ano tinha por objetivo a pavimentação de vias no 

interior do Pará, de alguns municípios, e Limoeiro no caso foi contemplado. Havia em questão 

a Travessa João Bamba, totalizava exatamente seis mil e 400 metros quadrados, os serviços 

previstos inicialmente no plano de trabalho compreendiam: limpeza da área; terraplenagem; 

pavimentação em concreto simples; assentamento de meio fio sem lâmina d’água. O total 

conveniado de R$ 148.750,00 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais); seria 

repassado dos cofres estaduais a importância de R$ 111.750,00 (cento e onze mil, setecentos e 

cinquenta reais) e de contrapartida da Prefeitura, R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). A 

vigência desse convênio iniciava em junho de 2006 e acabava em dezembro. Inicialmente no 

tocante à questão da tomada de contas, que foi explanada pela douta Procuradora. O convênio 
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em questão seguia o seu curso normalmente para execução da obra, a obra foi licitada e 

ocorre que já no segundo semestre de 2006 houve um destrato desse convênio. Só que se a 

gente se ater aos autos, às folhas 32 nós vamos verificar que o destrato dele só foi comunicado 

para o município no dia 22 de dezembro de 2006, ou seja, a vigência dele iniciava em junho e 

acabava em 31 de dezembro de 2006 e só foi comunicado que o convênio iria ser destrato, 

quatro dias antes do final da vigência, então ficou todo aquele semestre na expectativa que ia 

ser repassado e aí eu pontuo que dos R$ 111.750,00 (cento e onze mil, setecentos e cinquenta 

reais) o estado só repassou a importância de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), só uma 

parcela para pavimentação; drenagem; terraplenagem, enfim, vários serviços de engenharia 

em uma via. Então o que ocorreu? Na verdade, a tomada de contas decorre um pouco dessa 

questão temporal porque os municípios e no caso especial, Limoeiro, ficou aguardando os 

valores remanescentes, ficariam faltando todas as outras parcelas para inteirar os R$ 

111.000,00 (cento e onze mil). O dinheiro não veio, só foi comunicado o destrato já quatro dias 

antes do final da vigência e aí sobra justamente aquela questão de tocar a obra sozinho. E por 

conta disso, realmente a obra só foi finalizada depois do período da vigência, foi finalizada 

com recursos próprios e isso acabou gerando, realmente, uma involuntária tomada de contas, 

foi por conta disso que no prazo não foi enviado. Com relação ao fato de não ter a 

contrapartida, porque o dinheiro do estado realmente tramitou na conta específica, a 

contrapartida do município qual seria o motivo? Na verdade, a contrapartida do município, 

para início de conversa, o município que assumiu toda a obra, o estado passou R$ 27.000,00 

(vinte e sete mil), o município passou o restante. Limoeiro teve a primeira agência bancária 

inaugurada em 2016, então antes disso não existia banco no município, nenhum outro tipo de 

forma. Então toda a gestão financeira desses convênios era feita na agência central do Banco 

Pará, aqui. E isso gerava uma certa dificuldade também. Então foi só no tocante à 

contrapartida, a gente justificou isso, tentou justificar pelo menos, o dinheiro do estado 

tramitou normalmente. Já a partir da contrapartida por essa questão de localização, da 

questão do acesso que ocorreu isso. Pontualmente, com relação à questão do certame, que 

também foi analisado, não foi questão de documentação, a documentação das empresas 

estavam ok, o que ocorreu foi em relação à proposta, porque a empresa vencedora na hora – e 

aí já é um segundo momento que a gente pode analisar, tem o primeiro momento da 
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documentação e o segundo é da proposta. Embora a empresa apresentasse um preço mais 

barato, ela cometeu um equívoco porque na planilha ela colocou pavimentação em blokret e 

não em concreto simples, então ela descumpriu frontalmente um termo da planilha do plano de 

trabalho, por esse motivo que se desclassificou e passou à segunda. Com relação à inexecução 

da obra, nós apresentamos uma defesa, o TCE reformou o posicionamento na verdade, e 

acatou com a ressalva. Eu acredito que o principal seja porque houve um nexo de causalidade 

comprovada aqui quando, o engenheiro da própria SEPOF foi lá, identificou que havia R$ 

32.910,00 (trinta e dois mil, novecentos e dez reais) em obra e o estado havia passado R$ 

27.000,00 (vinte e sete mil reais). E aí ele relata, serviços preliminares R$ 9.000,00 (nove mil 

reais); preparação de canteiro R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

de drenagem. O próprio engenheiro da SEPOF relata que havia serviços que não estavam 

previstos na planilha orçamentária, um exemplo, a drenagem subterrânea, porque na planilha 

orçamentária do projeto principal do convênio só havia drenagem superficial, mas não tem 

como fazer a superficial sem ter uma subterrânea já preparada, a própria rede de esgoto e esse 

tipo de coisa não havia sido prevista, mas estava feito. Então quando o próprio engenheiro da 

SEPOF identifica esses serviços suplementares e pontua, eu acredito que houve um nexo de 

causalidade, talvez por isso o TCE tenha reformado o posicionamento, para verificar. Ficou 

cabalmente demonstrado que os R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) depositados pelo estado 

foram empregados em benefício da população. Diante disso, em nome do princípio da 

razoabilidade, a gente vem rogar mais uma vez a esse plenário que julgue regulares as contas. 

E nós colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Bom dia, obrigada. A matéria 

entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora Presidente, Muito bom dia a Vossa Excelência, senhora Procuradora 

Silaine Vendramin, bom dia Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano Sabino; André Dias, 

Relator; Odilon Teixeira; Rosa Egídia, os nossos Conselheiros Substitutos Julival; Milene Dias 

Cunha, aniversariante de ontem, muitas bênçãos de Deus para a sua vida, parabéns, muito 

sucesso, continue gigante assim, utilizando a sua inteligência para trabalhar pelo estado do 

Pará, pela causa pública. Ela sabe o tamanho do respeito e admiração que eu tenho pela 

senhora, muitas bênçãos de Deus. Conselheiro Daniel, os nossos advogados, contadores, 

servidores do TCE e do Ministério Público. Especialmente, dirijo-me aos nossos servidores 
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recém nomeados, os nossos 20 servidores, aqui tem 19 presentes. Em nome da nossa servidora 

Vera, eu falei no dia da posse, ela simboliza muito para todos nós porque ela mostrou que é 

possível quando você está determinado, focado, é possível. Então senhores servidores novatos, 

esse aqui é um caso interessante, trata-se do município do Limoeiro do Ajuru, que agora já tem 

agência bancária. Antes era muito difícil, até para efetuar o pagamento dos servidores da 

Prefeitura, tinha que vir aqui em Belém na agência do Banco Pará ou do Banco do Brasil, 

sacava o dinheiro e tinha que levar preferencialmente, de avião, porque no barco o perigo era 

maior porque tem uma pirataria na região e assalto aos barcos. Limoeiro do Ajuru eu creio 

não ser agora – Doutora. Brenda pode dizer quantas ruas têm pavimentadas, dá para ver aqui 

na foto. Por sinal tem um prédio lá de três pavimentos, muito interessante, o tempo que eu fui 

lá não tinha ainda, porque a maioria das ruas é de água, é estiva, não tem como fazer uma 

pavimentação, eu não sei quantas têm hoje. Três? Quatro? Cinco? Manifestação da senhora 

Advogada Brenda Barra: Umas oito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Que bom. O grau de dificuldade de fazer uma obra em Limoeiro é muito 

grande, eu estou falando para vocês porque vocês vão analisar contas públicas e tem que ter 

conhecimento da realidade. Lá não tem areia, lá não tem seixo, lá não tem pedra, isso tem que 

ir de balsa daqui para lá. Quando se faz um processo licitatório, de repente vem um preço 

diferenciado, não se pode logo olhar com a visão condenatória, aqui já tem superfaturamento. 

Primeiro olha ali no mapa onde fica o município, o grau de dificuldade para chegar lá, sair 

daqui de avião e de barco dá o que? Mais de um dia de viagem? Manifestação da senhora 

Advogada Brenda Barra: Umas doze horas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E se for pela estrada tem que ir para Cametá, não sei hoje 

tem condições de chegar até Limoeiro. Já tem, pela estrada. Vou contar uma historinha para 

vocês, a primeira vez que eu fui até Limoeiro fui num avião pequeno, quatro lugares. Quando 

eu pousei lá tinham duas mulheres na nossa comitiva, uma delas minha esposa e foi com um 

salto desse tamanho. O prefeito estava lá esperando e pediram para nós aguardarmos o carro 

que vinha nos buscar e o carro não chegava, passou um tempinho e chegou um trator, começou 

a pegar as nossas malas. A minha esposa, com um salto alto, “e aí, cadê o carro?”, “não, nós 

vamos de trator”. Resumindo para vocês, o próprio trator atolou e aí veio uma pá mecânica da 

Prefeitura para desatolar o trator e a gente estava nele. Isso mudou completamente, depois 
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fizeram o acesso, é uma pista de pouso no aeroporto, o grau de dificuldade muito grande para 

o piloto. Eu tive esse privilégio de conhecer a realidade. Sempre eu faço referência ao 

município de Limoeiro e eu gosto muito da senhora, Doutora Brenda, a senhora sempre muito 

dedicada, consegue fazer uma boa explicação, uma boa defesa aqui. A pergunta que eu dirijo 

agora à senhora, eu entendi o que aconteceu com o convênio, que é outro fato interessante, o 

estado não pode fazer isso com o município. Na hora que celebra um convênio, o prefeito vai lá 

e faz uma festa política, põe uma placa e fala para a população: “consegui com o governador e 

vamos fazer uma obra”, aí libera uma parcela. Quantas parcelas eram? Manifestação da 

senhora Advogada Brenda Barra: Eram quatro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Quatro, liberaram uma. O primeiro julgamento da 

população: “o prefeito roubou o dinheiro, não fez a obra, está aqui a placa”. O estado liberou 

uma parcela, olha a dificuldade. Isso é para a gente refletir porque vocês vão analisar contas 

públicas e a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento da realidade, para que a gente 

possa fazer uma análise mais correta e, principalmente, entendendo o contexto em que se 

realiza um convênio daquele. E a senhora também sustenta que a obra foi concluída. 

Manifestação da senhora Advogada Brenda Barra: Sim, com certeza. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Com os recursos da Prefeitura. 

Manifestação da senhora Advogada Brenda Barra: A maioria dos recursos da Prefeitura. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu estou 

satisfeito, senhor Relator. Vou aguardar o voto de Vossa Excelência para que eu possa me 

manifestar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: A Doutora Silaine, Procuradora Geral do Ministério Público de 

Contas também deseja fazer um questionamento. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora-Geral Silaine Karine Vendramin: Eu estava olhando aqui, consta dos autos que na 

realidade o estado não repassou as outras parcelas porque a cada parcela precisa ir lá, 

fiscalizar e fazer o laudo. E houve a fiscalização, mas realmente demorou para acontecer essa 

fiscalização e segundo as informações aqui, do estado, é que eles não repassaram as demais 

parcelas porque nesse laudo as obras já não tinham sido feitas de acordo com o plano de 

trabalho, então já estava a menor. Eu estou vendo aqui também em relação aos valores, teve 

um jogo de planilhas, comprovável até superfaturamento do que foi pago para a empresa, por 
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isso que se pediu aqui a responsabilidade solidária da empresa e a declaração inidoneidade de 

contratar com poder público. Realmente, o estado precisa ser mais célere nessas fiscalizações 

porque não é justo que se faça um convênio e depois se dê uma parcela e cancele, ao mesmo 

tempo que se não foi bem aplicado, aí realmente tem motivo de se cancelar. Pelo que eu vejo, 

de acordo com a fiscalização não foi corretamente aplicado, por isso houve o cancelamento, 

ele devia ter feito essa fiscalização mais célere, aconteceu a fiscalização próximo do fim do 

convênio. Mas também tem essa justificativa do estado. Manifestação da senhora Advogada 

Brenda Barra: O convênio foi destrato dia 26 de dezembro de 2012 e a fiscalização só 

aconteceu em maio do ano seguinte, então essa informação não procede porque na verdade se 

o estado tivesse ido antes e tivesse destrato por essa questão, ele não teria colocado nas folhas 

132, conveniência administrativa. Eu acredito que pode ser depois até, a SEPOF ter se 

manifestado, mas como eu estou lhe falando, o convênio tinha uma vigência de junho a 

dezembro, o estado destratou esse convênio por conveniência administrativa nas folhas 132, a 

senhora pode observar, há quatro dias do fim da vigência. E só mando a fiscalização dele 

depois, em maio de 2007, quando já havia uma outra gestão realmente, foi aquela troca de 

governo. Então essa informação que eles cancelaram porque não tinha feito, eu discordo 

realmente, com data vênia, e o superfaturamento é tendo em vista o que? Os serviços 

suplementares porque a drenagem está aí um valor, ela foi feita um pouco a mais porque não 

foi feita só a superficial, foi feita também a subterrânea que chama, uma que é prévia. Isso é 

mais a engenharia que é habilitada para falar, mas é o que eu pude observar da minha análise, 

com todo respeito seria isso, doutora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A senhora está satisfeita? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral Silaine Karine Vendramin: Só chamo atenção e a 

gente poderia até ser alvo de uma auditoria do Tribunal de Contas, houve um levantamento 

feito ainda pelo Doutor Antônio quando ele era corregedor e salvo engano, 2006 foi um ano 

eleitoral. Em anos eleitorais tiveram muitos convênios, principalmente envolvendo a SEPOF, 

onde o estado liberava a primeira parcela e depois cancelava as demais. E isso pode vir a 

denotar algo mais voltado para fraude eleitoral, onde a primeira parcela é liberada, acaba 

muitas vezes nem sendo utilizada no convênio, pode ocorrer alguns desvios para a campanha e 

aí depois ele cancelava o resto. Principalmente em anos eleitorais o Tribunal de Contas e nós 
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também, o Ministério Público de Contas, têm que ficar cada vez mais atentos com esses 

convênios, para que isso não ocorra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: A minha fala é mais dirigida novamente aos nossos colegas, servidores 

novatos, alguns não são aqui do Pará. Esse assunto já foi debatido várias vezes aqui no 

plenário pelos Conselheiros, esse posicionamento nosso em relação ao estado que celebra 

convênios e não paga o convênio. Quando paga, paga parcialmente. E já fizemos isso 

oficialmente ao governador e ao secretário de planejamento do momento, Doutor Colares. É o 

tipo de coisa que o Tribunal não aceita mais, só faz convênio se puder paga, só faz convênio se 

puder fiscalizar. E também a legislação era outra na época, agora esses convênios primeiro 

são analisados pelo órgão concedente, não vem primeiro para cá, como é esse caso desse 

convênio. Antes, qualquer convênio se fosse R$ 3.000,00 (três mil reais) tinha que vir para o 

TCE prestar contas, agora não é assim. Agora primeiro se presta contas ao órgão concedente, 

depois o órgão concedente tem 240 dias para prestar contas para cá, valores superiores a R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Mas de qualquer maneira, esse assunto foi bastante debatido, 

Conselheiro Cipriano e Conselheiro Nelson várias vezes suscitaram esse assunto aqui, 

travamos isso e houve uma pequena melhora, eu acho que houve, Conselheiro André. Com 

base nas recomendações do próprio Tribunal em relação ao órgão concedente. E a gente não 

tem mais notícias recentes de que esse tipo de coisa está acontecendo, creio que a nossa 

posição contribuiu para melhorar esse tipo de conduta do poder público estadual em relação 

aos municípios. É o que eu tenho a dizer. Passado o momento, 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 centavos e cinquenta e nove 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 chamado à ordem da pauta o Processo nº 

2007/50486-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Xinguara, responsável José Davi 

Passos, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela 
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irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das multas 

regimentais. A presidência tornou público 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 o responsável em débito com erário na importância de R$7.291,92 

(sete mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), aplicando-lhe as multas de 

R$729,19 (setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) pelo débito apontado, R$729,19 

(setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) pela grave infração à norma legal e R$729,19 

(setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) pelo ato de gestão ilegítimo ou antieconômico 

que resulte em 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. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Bom dia senhora Presidente, bom dia Ministério Público de Contas; senhores Conselheiros; 

colegas Substitutos; todos presentes e que nos ouvem, nos assistem. Na verdade, eu só gostaria de 

aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas para os novos servidores, porque eu não tive a 

oportunidade de vir no dia da posse. E dizer a eles que a gente conta muito com a expertise e a 

experiência, a dedicação e comprometimento deles para que a gente possa fazer um controle 

externo cada vez melhor e mais forte para a sociedade paraense. Então a gente sabe do esforço de 

cada um, da história que cada um teve para chegar até aqui, para estudar para concurso, para 

passar no concurso e que todos devem ter em mente que isso é uma missão, ser servidor público é 

uma missão. Ao entrar para o serviço público a gente tem que ter em nossa mente, em nossa 

consciência que nós assumimos mais responsabilidades e deveres do que direitos, porque a 

sociedade é tão carente hoje em dia e a gente preza, busca tanto por igualdade e justiça e tantos 

outros valores e direitos que o cidadão brasileiro conquistou ao longo do tempo, e a gente precisa 

entrar no serviço público com essa mentalidade, com essa consciência. De que nós temos mais 

responsabilidades e deveres do que direitos, para que a gente possa realmente construir uma 

sociedade que todos nós almejamos que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais 

fraterna. Então que todos sejam bem-vindos, da nossa parte, da bancada dos Conselheiros 

Substitutos, consideramos muito importante essa iniciativa de chamar esses concursados porque 

temos a plena consciência de que todos vão se esforçar e estão entrando no controle externo para 

fazer a diferença. Então que cada um de vocês, desculpe falar de costas, mas é porque eu não 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 677

consigo virar, eu gostaria de falar olhando para cada um deles, mas não é possível, que vocês 

entrem com esse pensamento porque a gente acredita realmente que vocês serão atores muito 

importantes para a gente fazer o controle externo que todos nós queremos, que todos nós 

precisamos que seja. É isso, obrigada senhora Presidente. Neste momento a Presidência, informou 

a saída do Plenário dos servidores concursados. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2007/50995-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cametá, responsável José Waldoli 

Filgueira Valente, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o 

imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51044-8, que trata da Prestação 

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

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte Alegre, responsável Claudionor Carvalho Sales, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público 

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

ressalva e com expedição de determinação à atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 

e Obras Públicas – SEDOP. A presidência tornou público que embora regularmente notificado o 

responsável supra não esteve presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

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

voto para julgar as contas regulares com ressalva e recomendação a Sedop. 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 2006/50709-0, Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Porto de Moz, 

responsável Edilson Cardoso de Lima, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro 

André Teixeira Dias. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o 

pronto atendimento. No mesmo curso, foi anunciado o Processo nº 2007/53016-6, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, responsável José 

Ismael Lima Rocha, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

das contas, sem importar em devolução dos recursos, com aplicação das multas regimentais ao seu 
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responsável e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará. A presidência 

tornou público que embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, aplicando ao 

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

pela grave infração à norma legal e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos) pela remessa intempestiva das contas ensejando sua tomada. 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 2009/51909-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Santa Bárbara do Pará, responsável José Ismael Lima Rocha, Procurador Guilherme da Costa 

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

e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, sem importar em devolução dos recursos, 

com aplicação das multas regimentais ao seu responsável e remessa de cópia dos autos ao 

Ministério Público do Estado do Pará. A presidência anunciou que, embora regularmente, 

notificado o responsável supra não esteve presente e nem se 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, aplicando ao responsável as multas de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela grave infração à norma legal e 

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

das contas ensejando sua tomada. 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, foi anunciado o Processo nº 2012/52447-9, que 

trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto Verde Amazônico, responsável João Gabriel 

Dantas da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

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

responsável e o Instituto Verde Amazônico, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no 

art.73 c/c art.74, incisos III e VII da mesma Lei ao responsável e à entidade convenente. A 
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presidência anunciou que, embora regularmente notificados, os responsáveis 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, reponsabilidade solidária do Instituto Verde Amazônico, declarando-os em débito na 

importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando ao responsável a multa de R$2.000,00 (dois 

mil reais) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2014/50406-4, que trata da 

Tomada de Contas instaurada no Sindicato das Indústrias Madeireiras de Tailândia e Região, 

responsável João Batista Medeiros, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra foi de pronto 

atendido. Na mesma senda, foi tornado público o Processo nº 2014/50407-5, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Associação Desportiva do Bairro Morada Nova, responsável Erton Luiz 

Vigne, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público 

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

devolução do valor conveniado, e atribuir responsabilidade solidária entre seu responsável e 

Associação Desportiva do Bairro Morada Nova, sem prejuízo das multas regimentais ao seu 

responsável, extensiva ao senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera e, ainda, pela aplicação de 

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

estadual, por até cinco anos. A presidência anunciou que, embora regularmente notificados os 

responsáveis supra 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, reponsabilidade solidária da Associação Desportiva 

do Bairro Morada Nova, compelindo-os a devolver a importância de R$15.000,00 (quinze mil 

reais), aplicando as seguintes multas: À Associação no valor de 2.000,00 (dois mil reais) pelo débito 

apontado; Ao responsável no valor de 2.000,00 (dois mil reais) pelo débito apontado e R$931,00 

(novecentos e trinta e um reais) pela instauração da tomada de contas; Ao senhor Jorge Luiz 

Guimarães Panzera no valor de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pela não emissão do 

laudo de acompanhamento e fiscalização do convênio; por fim, remessa de cópias da decisão ao 

Ministério Público Estadual. 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 2017/50730-9, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo indeferimento do registro e expedição de determinação ao 

Hospital Ophir Loyola. 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 em caráter excepcional o registro do ato de admissão. Seguiu-se, então, à votação: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Divirjo do relator para 

acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho a proposta do relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a proposta do relator. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho 

a proposta do relator. Proclamou, então, a presidência, que, por maioria de votos, quatro a três, 

decidiu o plenário acatar a posição 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 Teixeira. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2010/51791-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Bonfim D’Aparecida, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha que 

ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve o imediato deferimento. Na sequência, 

foi anunciado o Processo nº 2012/50226-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Médio Padre José Nicolino de Souza, responsável Vânia Oliveira, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público 

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas, com 

aplicação do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. 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 regulares. 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 André Teixeira Dias. 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 dos assuntos de tino administrativo, nos termos seguintes: Informo a 

Vossas Excelências que no final desta sessão será distribuído através dos e-mails corporativos a 

proposta de resolução que visa definir unidade padrão do estado do Pará, o UPF/PA como 

indexador aplicável à correção monetária sobre os débitos e multas imputados por decisão dessa 

Corte de Contas. Tal medida se faz necessária para padronizar os procedimentos deste Tribunal a 

aqueles praticados pela Secretaria de Estado da Fazenda quanto à correção monetária dos valores 

devidos ao estado, uma vez que, mesmo tendo a resolução número 18.549 de 04/02/2014, adotado o 

IPCA, mesmo índice utilizado pela SEFA, a sua variação mensal em detrimento da variação anual 

da UPF Pará tem provocado diferenças entre o sistema de aplicação em desfavor do contribuinte. 

Assim, a partir dessa nova resolução, esta Corte de Contas passará a praticar as mesmas formas 

de atualização monetária da Secretaria da Fazenda, facilitando a sua cobrança e beneficiando, em 

última análise, o próprio contribuinte. A matéria fica à disposição dos senhores e na próxima 

sessão ordinária, retoma-se para deliberação. Solicito a este egrégio plenário a autorização para 

celebração de acordo de cooperação técnica a ser celebrado por essa Corte com o Tribunal de 

Contas da União, para realização de auditoria coordenada em unidades de conservação 

brasileiras, cuja finalidade é avaliar a governança ambiental, identificando os riscos e 

oportunidades de melhorias por meio de condições normativas institucionais e operacionais 

necessárias ao alcance dos objetivos para os quais as unidades foram criadas. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nas 

Resolução nº 19.000, desta data. Ainda com a Palavra, a presidente assim se pronunciou: Gostaria 

nesse momento, também me associar às palavras do Conselheiro Odilon Teixeira e Conselheiro 

Nelson Chaves, parabenizando a Doutora Milene por ontem, da passagem de seu aniversário. Mais 
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uma data comemorativa que ela passa em nosso meio e gostaríamos de deixar aqui o registro de 

votos de parabéns, felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e muita contribuição 

para esta Corte de Contas. Que a senhora continue a contribuir com o Tribunal de Contas do 

Estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu quero cumprimentar também os internautas que estão assistindo à sessão e assistem 

sempre, de fora, o mundo inteiro. Eu sempre recebo aqui, através das redes sociais, a 

recomendação. Eu tinha até falado com o Tuffi uma vez que às vezes fica fora de área por alguma 

razão, a gente recebe algumas reclamações, não é na ouvidoria, mas particularmente recebe aqui: 

“não está funcionando, o que está havendo?” E aí a gente comenta. Então eu queria cumprimentar 

e obviamente agradecer a audiência dos internautas que estão aqui acompanhando o trabalho do 

Tribunal, a você que está nos assistindo. Agradeço obviamente a audiência. É bom acompanhar o 

trabalho do Tribunal de Contas para saber como que está o controle das contas públicas e a 

fiscalização. E aqui a gente faz o julgamento exatamente da aplicação correta desses recursos. E 

segundo lugar Presidente, eu também quero, a exemplo de Vossa Excelência, dos Conselheiros 

Nelson e Odilon, fazer o nosso registro – já fiz pessoalmente, já fiz através do WhatsApp – à 

Conselheira Substituta, Doutora Milene. Eu a tenho com todo carinho e respeito, admiração, 

trabalho, dedicada, mãe, liderança na sua família, aqui no Tribunal também e é uma pessoa 

singular, eu tenho a maior consideração e respeito. Eu quero também, como o Conselheiro Nelson, 

Conselheiro Odilon, Vossa Excelência, rogando, pedindo a Deus que abençoe Vossa Excelência 

sempre, com muita saúde, muita sabedoria, lhe dando discernimento, o caminho certo protegido 

por Deus, por onde a senhora for. E nos ajude sempre, como sempre tem nos ajudado. Então eu 

faço esse registro com todo o respeito e admiração que tenho, de coração. Meus parabéns, muitas 

felicidades, saúde para a Doutora Milene Cunha, nossa colega de trabalho. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia senhora 

Presidente; Doutor Nelson Chaves; Doutor Cipriano Sabino; Luís Cunha; André Dias; Odilon 

Teixeira; Julival; Milene; Daniel, muito bom dia senhores secretários, demais presentes na sessão. 

Hoje não tive processo em pauta, ainda cheguei atrasada, não pude cumprimentá-los 

pessoalmente. Apenas registrar o que já falei pessoalmente ontem para a Doutora Milene, desejar 

toda a felicidade, saúde, sabedoria e sucesso na sua vida pessoal e profissional. Só isso, 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, sobre a Doutora Milene eu já a cumprimentei no momento em que falei no início do 
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processo, eu escrevi ontem pelas redes sociais uma mensagem bem simples, mas não custa nada 

repetir aqui e ratificar o que disse ainda na sessão. Tenho grande admiração pela pessoa que ela é 

e acima de tudo, pela servidora pública que ela é, o que ela tem feito pelo Brasil todo nos cargos 

que ocupou até então e hoje para nós é um orgulho ter uma pessoa do calibre de Milene Dias da 

Cunha, inteligente, aplicada. Nossa, é gigante. Não porque ela é tão alta, mas gigante na 

capacidade, na inteligência, no potencial que tem para trabalhar pelo bem comum, para a causa 

pública. Peço a Deus para a senhora, tudo de bom, maravilhas para a sua vida, Deus abençoe. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhora presidente, ano que vem, dia sete de maio do ano que vem vamos ter que fazer uma grande 

festa, ela vai completar 30 anos ano que vem. Sim, é uma data importante. Eu estava conversando 

aqui com o Conselheiro Luís Cunha, ele falou: “não é trinta anos”, “é sim” e começamos a 

brincar aqui. O carinho que a gente tem por ela, todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Da mesma forma que os demais, Presidente, eu quero 

apenas reiterar a minha manifestação de todos os votos de felicidade à Doutora Milene, que ela 

seja plenamente feliz em todas as esferas da vida, ela que tem uma história batalhadora, uma 

história assim semelhantemente àquela que eu falei sobre o Conselheiro Odilon, de superação de 

obstáculos. A Doutora Milene talvez tenha superado mais obstáculos ainda, é uma pessoa que teria 

tudo para ser alguém traumatizada e ela superou tudo isso, retirou lições de cada uma dessas 

situações e se tornou forte e vencedora. Que o senhor do Universo a conserve sempre assim. Um 

grande abraço para você e felicidades. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Quando cheguei de manhã, fui a ela reclamar da falta do bolo, ela disse que teve 

bolo, só que deu bolo na gente. Também aconteceu isso recentemente, no aniversário de Cipriano, 

no aniversário dele em fevereiro, ele fez a reunião só com os 500 amigos mais próximos e não nos 

convidou, não foi Cipriano? Mas Milene, todas as palavras que foram ditas expressam o que cada 

um interpreta da relação que mantém contigo e da imagem que tu projetaste na cabeça de cada um. 

E isso torna a experiência de cada um indivisível e única. Não quero dizer que a minha é diferente 

das outras, ou melhor ou pior, a face que eu conheço da Milene é uma face muito interessante 

porque tive a oportunidade não só com ela, mas também com o marido e com a Isa, a filha e que 

faz dela uma das melhores amigas, se não a melhor amiga, da minha esposa. É muito difícil a 

Renata passar um dia sem falar uma história da Milene e a Milene também, quando tem um 

problema sempre fala com Renata. Então isso cria entre nós um laço que não está só dentro do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 684

Tribunal, mas um laço realmente de afeto, que faz com eu goste muito de Milene e torça pela tua 

felicidade todos os dias. É verdade que parte da tua felicidade está diretamente envolvida com o 

orgulho e a vaidade que tu tens de desempenhar bem o teu trabalho; e isso alcança todos nós no 

Tribunal, porque quando tu desempenhas bem o teu trabalho, tu elevas o Tribunal como um todo. E 

isso é um elo que une a todos nós, porque todos nós precisamos que cada um que aqui trabalha no 

Tribunal, trabalhe com o orgulho e com a vaidade de fazer sempre o melhor possível. E neste 

também, tu és um exemplo que segue a todos. Rogo a Deus que te dê muitos anos de vida, com 

muita tenacidade, porque como testemunhou o Julival, força você tem para superar os desafios. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Também não poderia 

deixar de me dirigir à nossa colega, Doutora Milene e concordar com o Conselheiro Cipriano, 

dizer dos 30 anos, mas com carinha de 22, frise-se isso. Doutora Milene deve usar creme à base de 

formol, algo tem que explicar essa situação concreta. Mas Doutora Milene, eu gostaria de público 

aqui, cumprimentá-la pela passagem de seu aniversário de ontem, eu já fiz isso de forma pessoal e 

dizer, não posso deixar de mencionar, que a Doutora Milene tem sido e é, para nós como colegas, 

um sustentáculo. Ela realmente possui muita força, como bem colocou o Conselheiro Julival, talvez 

uma das mais expressivas características da Doutora Milene é a força que ela tem, é realmente 

uma mulher de uma força impressionante. E serve de exemplo, de inspiração. E esse é o caminho 

correto, porque agora você tem a Isabelle e a Isabelle vai precisar muito se espelhar, e vai se 

espelhar naturalmente, na mãe, que é a mãe do efeito espelho. E certamente será uma mulher 

brilhante, com a personalidade forjada, se for aos moldes do seu, eu diria que muito bem forjada. 

Certamente será, também, uma mulher vencedora, a sua filhota Isabelle. Meus parabéns, Doutora, 

continue sendo a amiga que é, continue sendo a profissional que é, você está no caminho correto, 

você cativa amizades, você tem uma personalidade que no que pese é uma personalidade forte, mas 

uma personalidade de correção primaz, você está realmente no caminho certo, me espelho em 

Vossa Excelência, temos mantido muitas conversas com nossos colegas e nos inspira, nos 

impulsiona a avançar, persistir e entender que mesmo os obstáculos da vida, e muitos Vossa 

Excelência venceu até chegar aqui, eles devem, e certamente nos impulsionam, nos encorajam a 

cada vez mais, buscar e conseguir. És uma pessoa de conquista, és uma pessoa de vitória, és uma 

mãe que está no caminho correto, meus parabéns. Desejo toda a felicidade do mundo, que nosso 

onipotente, onisciente e onipresente Deus te abençoe e te guarde, te dê shalom la rhema, paz e 

prosperidade. Meus parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral Silaine 
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Karine Vendramin: Eu também quero parabenizar a Milene, ontem já estive com ela e parabenizei. 

Ela é uma pessoa iluminada, como todos já falaram aqui. É um símbolo de superação das 

dificuldades, superação de obstáculos, é uma pessoa forte, guerreira, batalhadora, impositiva, mas 

ao mesmo tempo sensível, a gente percebe, olha ela se emocionando agora, enfim, inteligente, 

bonita, são inúmeros adjetivos Milene, que me fazem admirá-la de verdade. Eu sei que você sempre 

procura fazer o melhor, mesmo diante de todas as adversidades, você está sempre buscando o 

melhor tanto no trabalho quanto para a sociedade, na sua casa, com a sua filha, então meus 

parabéns, você é digna de todas as homenagens. E ano que vem eu quero uma superfesta. 

Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Não quero me estender muito, até porque eu nem sei se eu consigo falar depois de tudo isso, eu 

acho que eu não mereço todas essas palavras, mas eu fico muito feliz pelo carinho de todos. Eu 

acho que a única coisa que a gente leva da vida é o amor que nós temos pelos outros e o amor que 

recebemos dos outros, todos os bens materiais que a gente constrói ao longo da vida, nada disso 

tem valor ao fim, ao cabo. Eu perdi o meu pai há pouco tempo e isso foi, para mim, uma coisa bem 

característica. Na morte, todos somos iguais, mas eu acredito piamente que o que nós levamos para 

o outro lado, e eu acredito que há um outro lado, é justamente isso: o amor que damos e o amor 

que recebemos. Então eu quero que vocês saibam que cada uma das palavras aqui tem um extremo 

significado para mim, representa muito para a minha vida, eu realmente busco me dedicar, fazer o 

melhor em tudo que eu faço. Eu acho que hoje o meu papel de mãe é o papel que mais me desperta 

e mais me alegra, e ao mesmo tempo mais me amedronta, me deixa extremamente apavorada 

porque eu sei que tudo eu faço, tudo que eu falo vai refletir naquela pessoinha maravilhosa que 

está ali do meu lado, então eu acho que talvez seja o maior desafio da nossa vida; construir uma 

pessoa de bem, construir uma pessoa que seja forte, no caso a Isabelle a minha maior preocupação 

é que ela cresça e seja uma mulher independente, forte, determinada, que ela saiba conquistar os 

objetivos e que ela possa superar todas as adversidades que todos nós passamos na vida. Eu acho 

que as adversidades nada mais servem para moldar o nosso caráter, para moldar os nossos valores 

e eu acho que é isso que importa, nós não devemos nos apegar às adversidades, aos obstáculos que 

a vida coloca no nosso caminho, nós devemos nos apegar à nossa capacidade de superá-los. E às 

vezes nessa superação a gente aprende, amadurece e conquista pessoas valorosas no caminho, é 

assim que eu procuro enxergar a minha história. Independentemente de qualquer coisa que tenha 

acontecido, eu encontrei pessoas muito especiais na minha vida, que me fizeram ser quem eu sou e 
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que me dão o suporte. Na verdade, o Daniel disse uma coisa, é vocês que me dão o suporte, vocês é 

que são a força para mim e tudo que eu faço, eu faço realmente buscando fazer o melhor. E eu não 

sei se é uma vaidade, mas é uma vontade muito grande realmente, de contribuir, eu diria mais um 

sentimento de utilidade porque para mim é uma condição “sine qua non” me sentir útil, para a 

minha vida profissional, para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar e eu acho que esse 

é o sentido da vida. Quando a gente vai embora, o que ficou? O que nós fizemos, o quanto nós 

contribuímos, o quanto de amor nós deixamos, o quanto nós impactamos na vida das pessoas. A 

vida é feita de sentimentos, nós reagimos a sentimentos bons ou maus a partir dos relacionamentos 

e aí quando você olha para uma pessoa, o quanto aquela pessoa te impacta vai depender do tipo de 

sentimento que ela te desperta. Então eu acho que a gente tem que buscar construir nossa vida de 

forma a deixar bons sentimentos porque é isso que a gente leva e nós seremos lembrados 

justamente pelo impacto que nós causamos nas vidas das pessoas em relação a esses sentimentos. 

Então muito obrigada Conselheiro Nelson, tu sabes o carinho que eu tenho por ti, nós conversamos 

muito, temos nos aproximado bastante ultimamente; muito obrigada Conselheiro Cipriano, o 

senhor sabe da grande admiração que eu tenho, até porque nós temos profissões semelhantes, 

então eu acho que a gente tem muita coisa parecida na forma de pensar, na forma de agir, na 

forma de enxergar; Conselheiro Luís Cunha, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu 

gosto de ti e eu gosto de ti gratuitamente, não precisa de nada, tu és muito especial para mim e 

sabes disso; a mesma forma o Conselheiro André, muito obrigada, a gente realmente tem estreitado 

as nossas relações fora do Tribunal, a Renata é uma pessoa que eu adoro muito até porque é 

mineirinha como eu, gosta de pão de queijo, então a gente tem um pouquinho de personalidade 

parecida, também converso muito com Vossa Excelência, tu sabes todo o carinho que eu tenho, 

também de forma gratuita pelo senhor; Odilon, ontem eu disse para ele quando ele me ligou que eu 

tenho uma grande admiração por ele, nós entramos juntos aqui e eu lembro do Odilon como se 

fosse ontem, no dia que nós tomamos posse, da forma como ele falava e ele tem esse jeitinho dele 

todo especial e particular de ser, que às vezes parece um tanto bruto, mas é uma pessoa 

extremamente emotiva e na hora eu olhei e falei assim: “poxa, esse cara ele é forte, ele é firme” e 

eu gosto de me relacionar com pessoas assim, porque eu acho que é assim que a gente aprende. Às 

vezes quando a pessoa passa muito a mão na nossa cabeça, na verdade não é sincero e eu prefiro a 

sinceridade, eu prefiro a franqueza a uma palavra doce e amiga, mas que me derruba depois, então 

tu sabes o carinho que eu tenho por ti. E Conselheira Rosa, obrigada pelas palavras, obrigada pela 
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ligação, obrigada pelas palavras aqui, agora; e Presidente, da mesma forma agradeço plenamente 

as palavras de Vossa Excelência, obrigada pela lembrança, pelo carinho e pelo apoio que tem 

dado em algumas circunstâncias, que são importantes e fundamentais não só para mim, mas 

também para o próprio controle externo, que eu sei que a senhora está engajada justamente com 

esse tipo de pensamento e consciência. E não quero deixar também de agradecer a cada uma das 

palavras que eu recebi, não vou citar o nome de todo mundo, mensagens, ligações, rede social, a 

todo meu gabinete que fez uma festa surpresa. Na verdade, eu não dei o bolo, Conselheiro, quero 

deixar isso bem claro e registrado, foi o meu gabinete que preparou o bolo, então eu não sabia 

realmente. E eu espero que talvez ano que vem, quando eu completar as minhas 30 primaveras, 

Conselheiro Cipriano, que não falte bolo e a gente possa comemorar na verdade, mas eu não tenho 

problema nenhum em dizer a minha idade, eu completo 8 primaveras com atitude de 28 e carinha 

de 18, não tem problema. Então obrigada a todo mundo, significa muito para mim, obrigada 

mesmo, de coração e contem sempre comigo, porque eu estou aqui para fazer o melhor e para que 

a gente possa ser o melhor juntos, porque tem uma frase africana que diz o seguinte: “sou quem 

sou porque somos todos nós” e eu acredito piamente nisso. Cada um de nós representa uma 

essência e se a gente se unir e der as mãos, podemos fazer uma transformação, uma grande 

revolução no mundo a partir disso. Obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de reafirmar o convite para 

amanhã, às dez horas, dia nove de maio, no auditório Ministro Elmiro Nogueira, a todos os 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, também aos nossos Procuradores de contas, para 

participarem de uma reunião administrativa onde serão apresentados o sistema e-jurisdicionado 

da área do Conselheiro Nelson Chaves e e-fiscalis. Então todos estão convidados, Conselheiros, 

Conselheiros Substitutos e Procuradores, para apresentação desse sistema amanhã, às dez horas. 

Gostaria também de relembrar e convidar para a missa de Páscoa e do Dia das Mães que 

acontecerá no dia 11, sexta-feira próxima às nove horas, também no auditório Elmiro Nogueira, 

Doutora Milene, até lembrar para pedir a missa também em intenção de seu aniversário, é o padre 

Giovanni que vai estar. E demais servidores ou servidoras que estiverem aniversariando neste 

período, nesta semana, então sexta-feira às nove horas. Nós tínhamos feito um convite inclusive, já 

tinha a confirmação de Dom Antônio, entretanto, ele teve um compromisso de última hora na cúria 

e não poderá estar conosco. Mas o padre Giovanni Incampo, que é o pároco de Nossa Senhora de 

Nazaré, vai estar aqui conosco às nove horas da manhã para celebrar a missa de Páscoa e a missa 
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pelo Dia das Mães. Quem tiver sua mãezinha que quiser trazer, quem tiver seus filhos, podem 

trazer para participar conosco. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Senhora Presidente, eu posso só me redimir de uma falha que o nervosismo 

não permitiu. Eu gostaria de agradecer também à Procuradora Geral Silaine e eu não poderia 

deixar de me redimir em relação a isso, porque significa muito para todos nós e eu acho que para 

nós mulheres principalmente, ter uma mulher ocupando um cargo de tão alta envergadura. E Vossa 

Excelência tem desempenhado, eu tenho certeza, com muita dedicação e comprometimento, então 

obrigada pelas palavras porque também significam muito para mim. Conte com o meu apoio, tens 

a minha admiração e parabéns pelo seu trabalho, que você tem desempenhado junto ao Ministério 

Público de Contas. Obrigada. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos 

de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta e oito minutos (11h38min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 8 de maio de 2018. 
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