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Nº 5.552 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de maio do ano dois mil e dezoito 

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

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, presentes os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha 

Teixeira, 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, 

justifico a ausência da Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira, representando este 

Tribunal na cidade de Marabá em evento de capacitação realizado pelo Tribunal de Contas dos 

Municípios e do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza em gozo de férias. Informo aos 

senhores que ata da sessão ordinária do dia 10 de maio próximo passado está em fase de elaboração e, 

conforme permissão contida no Regimento Interno deste Tribunal, será objeto de deliberação na 

próxima sessão. Inexistindo expediente para leitura, a presidência, informou ao colegiado a inversão da 

pauta de julgamentos, com primazia ao processo de número dois, posto que havia interessado inscrito 

para sustentação oral. Em seguida o senhor secretário anunciou 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. Cumprindo dispositivo 

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

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

aplicação da multa regimental ao seu responsável e extensiva a senhora Gilda Dias Souza (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que a Senhora Gilda Dias Souza responsável pela emissão do laudo do 

convênio estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe 

concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos. Eu queria até saber qual o valor 

da multa, haja vista que acredito terem sido sanadas as questões. Eu saí em 2007, quando fui 
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exonerada, aí eu não tive condições de reunir toda a documentação, ficou uma parte para lá e eu não 

consegui reunir tudo. A prefeitura não encaminha para a gente quando solicitamos documentação. Às 

vezes eles atrasam e a gente fica meio sem saber; por isso eu não consegui realmente dar um laudo 

melhor, ou seja, que conseguisse dar uma melhor informação sobre esse processo. Então, eu vou 

esperar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao  

responsável a multa no valor de R$931,51, (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), 

pela remessa intempestiva da prestação de contas, nos termos do art. 243, III, “b”, c/c art.283 do mesmo 

diploma, e, ainda, aplicar a senhora Gilda Dias Souza a multa no valor de R$931,51 (novecentos e trinta 

e um reais e cinquenta e um centavos), pelo descumprimento da Resolução 13.989/95, pela ausência do 

acompanhamento, controle e fiscalização do objeto conveniado e pela não emissão do laudo conclusivo. 

Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato 

deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52487-5, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a 

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

Processo nº 2008/51144-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Ação Social Comunidade Amiga, responsável Sandra Maria 

Coelho Andrade, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público 

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

das contas com ressalva (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa).  Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão 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. 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. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2005/53812-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Tailândia, responsável Paulo Liberte Jasper, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 
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de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51212-5, que 

trata da Tomada de Contas instaurada no Suprimento de Fundos da Secretaria de Estado de Educação, 

responsável Raimundo Célio Viana de Carvalho, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, registrando-se o impedimento da Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais 

ao seu responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa).  Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão para julgar as contas irregulares, declarar seu responsável em débito para com o 

erário estadual na importância de R$500,00 (quinhentos reais). 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2007/54150-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação das Escolas de Samba de 

Belém, responsável Carlos Nazareno Garcia do Carmo, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50515-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Paróquia São Francisco de Assis-Monte Alegre, responsável Michael James 

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

que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta 

Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para 

o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência informou inexistirem assuntos de tino administrativo, 

colocando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Apenas sobre o relatório de viagem que fiz na semana passada. A 

presidente, Conselheira Lourdes Lima, me indicou para compor a comissão que irá fazer o 

aperfeiçoamento do MMD para aplicação no biênio 2018/2019. Estive em Brasília na semana passada 

e lá estavam representantes de todas as regiões do Brasil. O conselheiro Marcus Vinícius Presídio, da 

Bahia, o conselheiro Sérgio Feliciano do TCE da Paraíba o Juscelino de Rondônia, o Rômulo do 
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Tribunal de Contas de Pernambuco, Adriano do TCU, Zilder do TCE de São Paulo, Alessandro, do TCE 

do Paraná, ali estavam também Panassol do Rio Grande do Sul e o Marinor do Espírito Santo. Esta foi 

a comissão que realizou o trabalho, e a proposição do que deveríamos fazer nessas reuniões. As 

reuniões foram prescritas para além daquilo que nós pensávamos, conseguimos produzir muito. 

Falamos o que deve ser feito de ideal para o MMD, biênio 2018/2019, o posicionamento desse belo 

projeto, o aperfeiçoamento do controle externo para o benefício de toda a sociedade. O investimento 

feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará com certeza foi muito bem feito e resultará em lucro 

para a nossa sociedade. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Senhor presidente, eu peço a palavra para somente fazer menção a uma 

resolução que foi criada pelo conselheiro Nelson que foi criada um tempo atrás, com esse objetivo qual 

seja, de quando fizermos uma viagem representando a instituição em missão oficial, posamos trazer 

informações até para dividir com os colegas sobre o que ocorreu. Quero, então, parabenizar o 

conselheiro substituto Julival pela iniciativa, dizendo que é importante saber o ocorreu na viagem pela 

sua representação. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às nove horas e cinquenta minutos (09h50min) e mandou que eu, Jorge 

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

Belém, 15 de maio de 2018. 
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