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Nº 5.555 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha 

Teixeira, Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes., além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, 

Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

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

desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

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

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira Presidente representando o TCE em Brasília, Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves representando o TCE em evento no Exército e Conselheiro Substituto Daniel 

Mello, ministrando curso na ECAV. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e dois (22) de maio de 2018, na forma do disposto no 

parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela qual a 

Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em Exercício] André Teixeira Dias: Aprovo-a. Não 

havendo expediente para leitura, a presidência solicitou a inversão da pauta de julgamentos, com 

primazia ao processo de números três e seis, tendo obtido a anuência do pleno. Então permitiu vez e 

voz ao senhor secretário que expôs o anúncio do Processo nº 2011/52867-8, Prestação de Contas 

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

Municipal de Itaituba, responsável Valmir Clímaco De Aguiar, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 
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imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53125-6, 

Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal De Ponta De Pedras, responsáveis 

Consuelo Maria Da Silva Castro e Pedro Paulo Boulhosa Tavares, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução dos valores 

glosados, além da aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis. A seguir, a Presidência 

proclamou que o procurador do responsável Pedro Paulo Boulhosa Tavares, Senhor Alexandro 

Rodrigues Barros 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, senhores 

Conselheiros, em nome do Presidente eu cumprimento a todos. Me faço presente aqui para 

entregar documentos que comprovam que o atual prefeito não utilizou os recursos que ora 

encontrou em conta e fez a devolução para a SEDUC. Nos estranha estar nesse estado esse 

convênio, porque foi devolvido o recurso, tenho aqui os extratos bancários e o comprovante de 

devolução que, justamente, vai comprovar que o recurso foi devolvido, não foi utilizado. A partir de 

primeiro de janeiro até o dia que foi devolvido, o convênio. E dessa forma nós solicitamos o 

acatamento e que a responsabilidade do prefeito seja eximida. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

para recebeu a documentação, solicitou a reabertura ressaltando a necessidade de apuração da 

emissão do laudo pela concedente atestando a realização do serviço diante da alegação de 

devolução dos recursos. 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 2010/51791-6, Ato de 

Aposentadoria em favor de José Bonfim D’aparecida, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator 

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 pelo deferimento do registro, dando-se ciência ao interessado dos termos 

deste Parecer Ministerial e da futura decisão a ser proferida por essa Corte, em especial no que diz 

respeito à parcela de Gratificação de Locomoção e recomenda-se, com base no Prejulgado nº 22, 

que seja feito o registro e que o TJE/PA proceda a retificação do valor dos proventos, restituindo a 

parcela de Gratificação de Locomoção. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 
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presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro, com a ciência ao interessado do 

parecer do Ministério Público de Contas e desta decisão. 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 Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2010/51703-1, Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação De Difusão Comunitária Santa Maria Do Pará Fm, responsáveis 

Isaac Mota Vieira e Vitor Renato De Miranda Pinto Junior, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

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

atribuindo responsabilidade solidária entre o senhor Vitor Renato de Miranda Pinto Junior e a 

Associação de Difusão Comunitária Santa Maria do Pará FM e aplicação das multas regimentais ao 

seu responsável e à Associação de Difusão Comunitária Santa Maria do Pará FM. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para 

julgar as contas regulares com ressalva, aplicando ao responsável a multa no valor de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva das contas, 

determinando, ainda, a SEGER retificar o nome do responsável, ficando somente o senhor Isaac 

Mota Vieira. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50406-4, Tomada de Contas instaurada 

no Sindicato Das Indústrias Madeireiras De Tailândia E Região, responsável João Batista Medeiros, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Registrou-se na 

ocasião a presença da Senhora Anete Teixeira Dias, genitora do Conselheiro André Teixeira Dias, 
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sendo a mesma saudada por todos. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Senhor Presidente, não 

sem antes registrar a presença e o forte abraço à senhora Anete Teixeira Dias, sua mãe que se 

encontra aqui na tribuna, no plenário. Prazer conhecê-la senhora Anete, satisfação, seu filho é uma 

pessoa muito sábia e muito querida. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre o seu responsável e o Sindicato das 

Indústrias Madeireiras de Tailândia, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao 

responsável, ao Sindicado e ao senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera pelo não atendimento à 

diligência; requerendo a citação do senhor Carlos Alberto Leão para defesa acerca das 

irregularidades na fiscalização, sob pena de condenação solidária; por fim , opina pela aplicação da 

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

administração estadual por até cinco anos ao seu responsável. A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência assim se manifestou: Presidente, antes do voto 

de igual modo quero cumprimentar a dona Anete, sua mãe que hoje nos prestigia acompanhando a 

sessão presidida por Vossa Excelência e que esta manhã seja extremamente agradável a todos, 

para que possamos ter uma manhã tranquila nesse Tribunal. E a dona Anete representa em Vossa 

Excelência a conduta com que Vossa Excelência trata das coisas, e eu tenho que muito certeza que 

muito se deve à educação que vossa mãe lhe proporcionou. Então, parabéns e cumprimento dona 

Anete por isso. Em seguida proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando a 

responsabilidade solidária do Sindicato das Indústrias Madeireiras de Tailândia, compelindo os 

responsáveis a devolver ao erário estadual a importância de R$33.643,00 (trinta e três mil, 

seiscentos e quarenta e três reais), aplicando as seguintes multas: Ao Sindicato: multa de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo débito apontado; Ao responsável: multas de R$4.000,00 (quatro 

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 multa de R$931,00 (novecentos e 

trinta e um reais) pelo não encaminhamento do relatório de acompanhamento da execução do 

convênio; por fim, determinar a remessa de cópias da decisão ao Ministério Público Estadual para a 

adoção de medidas de sua competência. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 
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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 2017/52936-7, 

Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal De São João De Pirabas, 

responsável Antônio Menezes Nascimento Das Mercês, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 

Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

glosado, e, aplicação das multas cabíveis ao seu responsável e, ainda, expedição de determinação à 

Seduc, por fim remessa dos autos ao Ministério Público do Estado para ciência e eventuais 

providências de sua competência. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Eu quero abrir um parêntese aqui, pequeno, pena que não está aqui mais a 

sua mãe, mas eu achei isso tão bonito, ela ter vindo aqui, que é tão raro de se ver. Eu tinha o maior 

sonho que a minha mãe pudesse vir aqui numa sessão, ela nunca pode vir. O meu pai já veio 

algumas vezes, mas minha mãe nunca pode. Ela está viva, mas bastante debilitada, eu acho até que 

ela não vem e eu achei um gesto tão bonito da mãe de Vossa Excelência ter vindo aqui, para olhar 

Vossa Excelência, seu local de trabalho. E todos nós que o conhecemos e a conhecemos também, 

sabemos o quanto ela foi importante na vida de Vossa Excelência e dos filhos de Vossa Excelência, 

ela é uma referência de boa mãe, é uma pessoa iluminada. Mesmo eu tendo com ela pouca 

convivência, mas essa pouca convivência faz eu ter por ela uma grande admiração e um grande 

respeito. Queria lhe dizer isso, é uma pena que ela não está aqui mais, mas foi muito bonito o que 

ela fez, de ter vindo, entrado aqui porque a vida de uma pessoa idosa é diferente da nossa, é uma 

outra rotina, não costuma fazer isso. Então foi algo especial o que aconteceu aqui, queria dizer 

isso à Vossa Excelência, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Obrigado, Conselheiro Luís. Foi realmente muito especial 

para mim e todos rogamos a Deus pelo reestabelecimento da prima saúde da senhora sua mãe. 

Pausa. A matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, ficando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$251.100,00 (duzentos e cinquenta e um mil e cem reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez 

por cento) sobre o débito apontado, devidamente atualizado e R$1.000,00 (um mil reais) pelo não 
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encaminhamento da prestação de contas e determinar após o trânsito em julgado da decisão, o 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas 

legais cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53863-0, Pedido de Rescisão interposto 

por Roberto Matos De Freitas Mourão, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50574-7, Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Agência 

De Regulação E Controle De Serviços Públicos Do Estado Do Pará, exercício financeiro de 2011, 

responsável Miguel Fortunato Gomes Dos Santos Júnior, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 

Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, que apresentou voto acompanhando o relator. A presidência proclamou, 

então, que resolveu o plenário acatar, unanimemente, a posição do relator.  Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/51650-7, Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria De Estado De Educação, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator 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 denegação do registro, com determinação de imediata cessação de eventuais 

pagamentos extemporâneos à contratada Arlete da Silva Oliveira e apuração do correspondente 

dano ao erário, sem prejuízo da sujeição da multa, com fulcro no art. 243, I, “b” e “c” do mesmo 

diploma e, ainda, da potencial aplicação do disposto no art. 110, ao ordenador Secretário Adjunto 

de Gestão da Secretaria de Estado de Educação e à autoridade anuente Secretária de Estado de 

Administração, além da expedição de determinação à Seduc, à Casa Civil da Governadoria do 

Estado e a Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão pela extinção do feito sem resolução 

do mérito e o consequente arquivamento dos autos, com juntada da documentação às contas do 

exercício de 2016 da SEDUC e com expedição de determinação à SEDUC para que no prazo de 15 

dias comprove a cessação dos pagamentos. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do relator, acompanhando o parecer do 

Ministério Público de Contas; Excelentíssimos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio 
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Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e o Excelentíssimo Conselheiro Presidente em 

exercício André Teixeira Dias acompanharam o voto do relator. Em seguida, a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto 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. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51807-0, Ato de Aposentadoria em favor de Ana 

Maria Botelho Jaime, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator 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 perda do 

objeto do presente processo em face do falecimento da aposentanda, restando prejudicada a 

apreciação, para fins de registro do ato de aposentação, conforme Resolução nº 237/2010 do TCU. 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro, com recomendação à ALEPA 

para retificar a fundamentação do ato concessório nos termos da manifestação da SECEX. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme 

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50829-8, Ato de Aposentadoria em favor 

de Rosa Maria Marajó Sena, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51483-0, Ato de Pensão em favor de Maria 

Bonfim Lima Souza, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51412-5, Ato de Reforma em favor de Roberto 

Silva Da Cruz, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza. 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 denegação do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Como o Relator menciona que o 

processo tramita na Casa há mais de cinco anos e eu percebo a verdade, 2012. É um Coronel, não 

é? É interessante observar aqui Conselheiros, que é um Coronel que estava na reserva e se 

invalidou, ficou inválido, mas não está vindo ao Tribunal e é uma questão que a área técnica tem 

que verificar, senhor Presente, do porquê das reformas por idade não estarem vindo para registro 

nessa Casa. Eu percebo que aqui só passam as reformas por invalidez, mas o militar pode ir para 

reserva e depois de decorrida a idade, ser reformado. E a reforma por idade deve vir ao Tribunal 

também, para registro. Eu só faço essa observação porque eu não tinha percebido ainda, nesse 

plenário, a reforma por invalidez de oficiais, é o primeiro caso que eu atento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Se o Relator, Conselheiro 

Edvaldo concordar, votaríamos a proposta dele e colocaríamos como uma sugestão, a remeter aos 

órgãos competentes que se faça isso. Aí aprovaria esse voto com essa sugestão de encaminhar para 

os órgãos competentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Eu entendi e compreendi a pretensão de Vossa Excelência, mas penso que nós devemos 

instar a área técnica a uma fiscalização, porque o objeto do processo é muito específico, é aquele 

ato de reforma ali, para que a gente não fuja do objeto processual, não misture as coisas. E é uma 

questão que a presidência tem que verificar junto com o secretário de controle externo, uma 

fiscalização nesse sentido, dos quais realmente os motivos, qual a dificuldade do IGPREV em 

encaminhar essas reformar por idade. Eu compreendi e compreendo a preocupação de Vossa 

Excelência, mas eu penso que não é o momento agora, antes de nós fazermos essa fiscalização. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, então com essa observação eu peço que desconsidere. Então acompanho o Relator, 

apenas isso, pedir à secretaria que faça essa verificação, já observando o fato concreto no caso 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 803

desse, que os outros fatos também sejam observados. Mas eu entendo o Conselheiro Odilon, 

acompanho ele. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Apenas para completar a informação ao Conselheiro Cipriano, que esse processo 

será arquivado de qualquer maneira, já foi decidido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Obrigado, Conselheira Rosa. 

Acolhendo então a intenção do Conselheiro Cipriano Sabino e entendendo os argumentos trazidos 

pelo Conselheiro Odilon e pela Conselheira Rosa, solicito à secretaria que encaminhe ao Controle 

Externo a ata dessa sessão, para que sejam apuradas as questões levantadas pelos senhores 

Conselheiros. Pausa. A matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

pela extinção do processo sem resolução do mérito, ressalvada a análise da matéria no respectivo 

processo de pensão que tramita nesta 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. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50039-7, Ato de Retificação de Pensão em favor de Moisés De Souza Júnior, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando 

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, 

ratificando a impossibilidade da exclusão das parcelas de natureza indenizatória em respeito à coisa 

julgada, assim como aos princípios da segurança jurídica e proteção à confiança ao ato 

administrativo expedido em 2006, em consonância com a posição da unidade técnica. Pausa. A 

matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 havendo assuntos incluídos na pauta administrativa, a Presidência manifestou-se: 

Informo que ao final da sessão, será distribuído através de e-mails corporativos, a Vossas 
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Excelências a minuta do Manual de Gestão e Fiscalização dos contratos desse Tribunal, a referida 

proposta oriunda da Secretaria de Administração. A matéria fica à disposição desse colegiado e 

será deliberada na próxima sessão ordinária. Vossas Excelências acham suficientes o prazo para 

quinta-feira? A próxima sessão não é quinta, é terça, uma semana. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo. Em seguida, a Presidência concedeu a palavra à disposição dos 

presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor 

Presidente. Faço questão de registar que hoje ao chegar ao plenário, entreguei para cada 

Conselheiro esse documento. Que é um relatório da nossa gestão na área de TI, durante os dois 

anos. É um relatório diferente, é ilustrado, está bem consolidado, incluindo todos os relatórios 

trimestrais e anuais encaminhados à Assembleia Legislativa. Por que estou fazendo isso hoje? Eu 

já encaminhei no início da gestão da Conselheira Lourdes Lima, a todos os Conselheiros por e-

mail, mas de forma simples, técnica. E o objetivo de trazer hoje é que nós temos em andamento 

uma matéria da maior importância para o Tribunal, a ser apreciada para a semana, que nós 

chamamos de PETI, Plano Estratégico de TI. E para mim, esse documento no meu entendimento 

está muito bem-feito, parece uma prestação de contas de governo – e é, não deixa de ser uma 

prestação de contas do nosso governo. E com isso eu estou dando transparência ao que fizemos e a 

minha contribuição, que para mim é um legado. Eu procurei me dedicar nos dois anos a fazer algo 

diferente na instituição, mas para mim o que fizemos na área de TI é algo marcante. E eu estou 

pedindo aos Conselheiros que pudessem ler para que a gente possa entender melhor o que fizemos 

e o que queremos daqui para frente, porque é uma área da maior importância para a instituição. E 

eu pessoalmente, Presidente André Dias, vou amanhã até o Conselheiro Nelson Chaves que é o 

coordenador da área e à Presidente Lourdes Lima, vou ao gabinete dela saber se ela estará na 

Casa para entregar esse exemplar e conversar também. É a minha contribuição, eu só estou 

fazendo referência à minha gestão, não tem nada a ver com a gestão atual da Conselheira Lourdes 

Lima. Mas eu entendo ser importante, estou prestando contas, um relatório que é uma inovação, 

pode ser um marco na instituição porque está muito bem-feito. Quero até aqui agradecer ao 

secretário da minha época, o servidor da Casa Claudio Vinagre, ao Samuel e toda sua equipe, que 

me ajudaram e assessoram na elaboração desse relatório. É o que eu queria dizer. O momento é 

oportuno e me coloco à disposição se alguém quiser conversar para a gente tratar desse assunto, 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Agradecemos a disposição de Vossa Excelência, uma vez que nos oportuniza ter 
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conhecimento para melhor discutir e votar o Plano Estratégico de TI. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado Presidente, pela 

sua paciência. É o registro apenas, mas eu queria pedir o apoio do plenário se assim concordar, no 

último dia 22 de maio a Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado do Pará em Santarém 

completou quatro anos de existência, senhor Presidente, desde a sua inauguração. E obviamente 

com a perspectiva e a intenção de aprimoramento do seu trabalho, controle de contas, controle 

externo e aproximação do Tribunal de Contas com aquela região oeste do Pará. Com esse 

pensamento, levando em consideração a vasta dimensão territorial do estado do Pará e as 

dificuldades ocasionadas pela distância física entre as regiões, que surgiu a ideia que foi abraçada 

pelo governador do estado, Simão Jatene, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas e 

por todos, a implantação da Unidade Regional de Santarém. Senhor Presidente, esta unidade teve 

inúmeras atividades, ações, atitudes e ela está próxima e atende 29 cidades da região, municípios 

do estado do Pará que estão lá nessa região. São diversas, como eu disse, atividades, e eu destaco 

aqui, tenho um papel e até vou entregar para a secretaria, que eu solicitei da Unidade Regional, 

para que depois faça cópia e encaminhe a todos os Conselheiros e ao Ministério Público, ao 

Doutor Felipe, Doutora Silaine e todos que compõe. Por exemplo, foram feitas 24 vistorias em 

órgão regionais, o TCE Cidadão foi lá diversas vezes, em diversos municípios e isso aproximou, 

capacitou, treinou mais de três mil e 700 alunos, jovens, a capacitação e treinamento ligados 

diretamente a nossa função, com 631 jurisdicionados, fez diversas palestras, participações por 

exemplo com o Tribunal de Contas dos Municípios, Ordem dos Advogados do Brasil e todas as 

solicitações feitas pelos prefeitos, o próprio município de Santarém e secretarias que solicitavam 

treinamento, atendimento, o Tribunal sempre esteve aberto e fez, executou efetivamente esses 

eventos, palestras. Não só na cidade de Santarém, como em vários municípios. E Presidente, foram 

analisados diversos processos, recursos, denúncias, informações solicitadas que foram 

respondidas, transmitidas aqui para a capital. Essas ações, aproximadamente em torno de mil e 

400 ações que foram, vamos dizer assim, iniciadas e concluídas pela Unidade Regional de 

Santarém. Não quero me alongar, apenas peço que seja registrado aqui nos anais e eu queria 

cumprimentar, enviar ao secretário de representação em Santarém, Antônio Carlos Junior e a 

todos os servidores lá, Luana Matos, Ildenar Franco, Sabrina Corrêa, Wander Lopes, o nosso 

abraço e votos de congratulações pelo desempenho de suas atividades e ações em defesa do 

cidadão paraense e representando o Tribunal de Contas do Estado do Pará naquela região. Então 
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votos de congratulações e louvor, dando os parabéns a esses servidores, direcionado ao secretário 

Antônio Carlos, por esse trabalho brilhante ao longo desses quatro anos. Senhor Presidente, tem 

aqui diversos números, mas eu não vou me alongar, vou transmitir e passar para os colegas, peço à 

secretaria que faça isso, para que todos – o Ministério Público, nosso parceiro também – tenham 

as informações do que ocorreu, resumidamente, nos últimos quatro anos na região oeste do Pará, 

na representação do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado. E se Vossa Excelência 

concordar, colocar em votação a proposta de Santarém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Acolhida a proposta de Vossa 

Excelência, foi uma iniciativa inovadora, muito útil ao Tribunal e ao estado do Pará, peço que o 

senhor secretário proceda nas formas do pedido do Conselheiro Cipriano. Tendo o Conselheiro-

Presidente colocado a matéria em votação, foi unanimemente aprovada. E nada mais havendo a 

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

dezoito minuto (12h18min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 29 de maio de 2018. 
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