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Nº 5.562 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) do mês de junho do ano dois 

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

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e um (21) de junho 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 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 Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência, em respeito ao 

jurisdicionado presente, apresentou proposição de inversão da pauta de julgamentos, com 

primazia ao processo de número três, o que obteve a imediata assertiva. Então solicitou o 

seguimento da sessão, oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 
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2015/50544-8, que versa sobre a tomada de contas de Exercício ou Gestão instaurada na Loteria 

do Estado do Pará, exercício financeiro de 2014, responsável Jorge Otávio Bahia de Rezende, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. No 

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

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

contas com devolução da importância glosada e com sujeição à aplicação de multas 

regimentais. Presente em plenário, o senhor Jorge Otávio Bahia de Rezende manifestou-se, 

conforme preceituam os ditames do contraditório e da ampla defesa: Senhores Conselheiros, 

senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhoras conselheiras, ilustres, 

Excelentíssimos Conselheiros e Conselheiras, bom dia. Volto aqui à presença de Vossas 

Excelências para fazer uma defesa aqui dessa prestação de contas de 2014. Eu pedi a juntada 

de documentos. Me perdoem, que eu não sou advogado, eu não sei se o momento é esse de 

apresentar os documentos. Mas, assim, falando, a auditoria pontuou três itens. O item A é com 

referência a Adrimar. Adrimar, Prodepa, Primavera Transportes e Bombons Descartáveis. Eu 

consegui, presidente, eu volto a falar, peço a sensibilidade de vossas excelências para esse 

caso da LOTERPA. Por tudo o que eu já falei aqui em dois julgamentos, Conselheiro Cipriano, 

e agora, por tudo o que e passei lá, que eu sempre tenho dito que foi uma faculdade para mim, 

Conselheiro André. Para agravar todo esse drama, a instituição foi extinta em 2014, aprovada 

pela Assembleia Legislativa em 2014, sancionada pelo governador no início do ano de 2015. 

Ficando a SEAD responsável por todos os procedimentos de extinção. Tanto dos bens 

patrimoniais, como parte documental. E eu tenho enfrentado muita dificuldade para tentar 

provar a lisura da minha gestão e que eu cumpri todas as determinações, as leis, enfim, mas 

tem sido um processo muito penoso. Confesso a vocês que para mim é até humilhante ter que 

vir aqui defender a minha gestão, porque eu gostaria muito, por exemplo, que esses quatro 

processos, Conselheiro Luís Cunha, tivessem sido encontrados, porque iam demonstrar o que 

foi a nossa gestão. Um órgão totalmente paralisado, interditado judicialmente pelo Supremo 

Tribunal Federal, sem servidores, os cinco servidores que existiam quando eu assumi em 2011, 

eram servidores de nível fundamental. Eram auxiliares, era a pessoa que fazia o cafezinho, 

limpeza de banheiro. Mas, enfim, eu digo que foi uma universidade, que eu consegui testar a 

minha formação acadêmica como administrador. Mas ninguém é perfeito. Com relação a esses 
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processos, aqui estão deste ano, que não foram encontrados, Conselheiro André, eu consegui 

aqui um relatório que foi emitido pela SEAD, do SISPAT, que é o sistema de patrimônio 

mobiliário do Estado do Pará e eu pedi a juntada dos documentos que mostram, no caso, por 

exemplo, da Adrimar, que foram aquisição de cadeiras, cadeira de presidente, cadeira do 

interlocutor, cadeira para os diretores, e que batem esse valor. Estes bens, procurador, estão 

tombados pelo patrimônio, então tem registro patrimonial. Então a SEAD pegou não só esses, 

como todos os bens da Loterpa, levou e redistribuiu pelo estado. Está aqui a comprovação, que 

bate o valor. Tem o número da nota fiscal. O empenho foi pago, não foi sacado dinheiro. Então 

dá para a gente rastrear tudo. Eu não tenho acesso. Infelizmente eu não fui competente para 

mostrar nem para a auditoria, nem para o Ministério Público, eu não tenho acesso assim, à 

SIAFEM, à SISPAT, a nada disso. A partir do momento que eu fui exonerado do cargo de 

presidente, que o órgão foi extinto, tudo isso ficou a cargo da SEAD. Eu não estou transferindo 

responsabilidade, mas isso é a realidade, tem que estar comprovado aqui por decretos, por 

tudo. A parte documental, a SEAD colocou com problemas, eu não vou aqui julgar a SEAD 

nem nada, em três locais, na Presidente Pernambuco, no Chaco e ali onde é hoje o Palácio do 

Despacho, num depósito que era da Polícia Militar. Eu fui ver, uma das vezes lá eu fui 

garimpar, eu fiz aqui um processo, presidente, de garimpeiro documental. Processo da Loterpa 

misturado com das secretarias especiais, com o da ASIPAG, enfim, é uma loucura. Mas a 

realidade foi essa. Querer que eu devolva, sinceramente, dinheiro para a Prodepa, que é a 

maior instituição do estado, que dá acesso ao sistema de informática do estado, Conselheiro 

Cipriano, pelo amor de Deus, aí é querer um formalismo, um preciosismo que não dá para 

entender. Bom, eu trouxe aqui então, eu queria passar para vossas excelências olharem, o 

relatório. Isso não foi feito por mim, esse relatório não é meu, foi emitido pela SEAD. 

Aparecem aqui, as compras batem certinho. Eu tenho o número da nota fiscal, eu ainda não 

consegui com as empresas a nota fiscal. Das cadeiras, que é no caso da Adrimar. Bombons 

Descartáveis foram aquisições de três centrais de ar condicionado, que também está tombado 

aqui pelo patrimônio, tem registro patrimonial, foi para a SEAD, está à disposição da SEAD. A 

Prodepa, por ser uma empresa de processamento de dados, tem tudo digitalizado, para todo o 

processo aqui, desde a contratação em 2011 até as notas fiscais de todo ano de 2014, 

Conselheiro André, dos pagamentos realizados para a Prodepa. Então não tem por que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 928

imputar a mim a devolução desse recurso. E, por fim, também não estou querendo transferir 

culpa, esse aqui é um relatório que uma das servidoras da SEAD, a senhora já citada, 

Conceição, recebeu o processo da Primavera Mudanças. Aí eu que sou responsabilizado, eu 

que vou ter que pagar, porque a pessoa, eu não sei por que, eu não vejo má-fé da parte dela, 

não sei se foi descuido, enfim, mas querer imputar a mim tudo, tudo, tudo, tudo, sendo que, 

vejam bem, em três anos, 2011, 2012, 2013, eu sempre entreguei a prestação de contas em dia. 

Até antes do prazo regimental do tribunal. Aí querem me imputar multa porque foi Tomada de 

Contas. Eu, infelizmente, Conselheiro Luís Cunha, infelizmente, ainda não encontrei o ofício 

que eu mandei para a secretária Alice Viana, pedindo para ela para fazer a prestação de 

contas. Eu precisaria de senha de acesso para poder gerar os relatórios de SIAFEM, SISPAT, 

tudo isso, que precisa. Ela me falou, palavras textuais dela: "Resende, não se preocupe, que 

esta tarefa é da SEAD, determinada pelo decreto governamental", Conselheiro Cipriano. Então 

eu não me eximi, não, gente. Quer dizer que em três anos eu fiz tudo certo, no último ano eu 

vou deixar de cumprir a minha obrigação? Eu sei da minha obrigação. Eu sei da minha 

obrigação e eu não me eximo dela. Depois que eu fui acionado pelo tribunal de contas, por 

quem eu tenho o maior respeito, nunca deixei de responder ao TCE porque é minha obrigação, 

tenho o maior respeito pelo tribunal, tão logo o tribunal me acionou, informando a tomada de 

contas, eu fui atrás, gente. Eu fui atrás de tudo. Fui na AGE, pedi para o Doutor Amoras me 

ajudar, porque lá eles têm a senha geral, então eles poderiam me ajudar com os relatórios de 

SIAFEM. Eu fiz a prestação de contas. Infelizmente, após o tribunal instaurar. Mas não deixei 

o meu compromisso. Poderia ter transferido, dizer que a SEAD, nem a SEAD tinha esse poder. 

Eu, tão logo o Governador me nomeou, agradeço por confiança para o IMETRO-PARÁ. Então 

eu não sei realmente, eu tentei demonstrar isso para a auditoria e para o Ministério Público de 

Contas, junto a este tribunal, mas não consegui. Então desses quatro processos estão aqui os 

comprovantes, as aquisições foram materiais, Conselheiro André, no caso da Adrimar, de 

poltronas. Estão aqui tombadas pelo patrimônio. Os valores batem, inclusive, todos, com a 

nota fiscal. No caso da Bombons foram três splits centrais de ar condicionado, também está 

aqui tudo patrimoniado. A Prodepa, está aqui o processo com as notas fiscais que comprovam 

o pagamento. Nenhum desses pagamentos foi feito em espécie, foram tudo ordem bancária, 

com empenho, com tudo. E no caso da Primavera Mudanças, tem aqui o comprovante meu, que 
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a servidor da SEAD recebeu o processo. Olha, ainda tem isso aqui, olha. Então, com relação 

ao item A, que são os quatro processos, que dá 24 mil reais, eu acho que eu estou conseguindo 

demonstrar para vossas excelências o que aconteceu. Volto a falar, gente, o cenário lá, eu fico 

muito feliz que consegui neste plenário, neste plenário, consegui acho que passar para vocês a 

minha situação enquanto administrador. Mas não estou me fazendo de coitado, não. Volto a 

dizer que foi uma universidade para mim ser gestor da loteria. Com relação ao item B também, 

que foi apontada a questão de falta de providências com relação a suprimento de fundos, eu 

quero apontar, a controladoria também erra, com todo respeito. A controladoria nos pede 

muita perfeição, mas ela erra. Inclusive, aqui ela tinha apontado no relatório, o senhor 

Arnaldo Campos de Menezes já tinha prestado contas, que era valor de quase R$ 2.000,00 

(dois mil reais) e quando eu fiz a minha defesa, que eu demonstrei, ela refez o parecer dela. 

Mas tudo bem, nós somos humanos, passíveis de erro. Eu, este gestor aqui, Conselheiro André, 

eu é que fiz a providência em 2014, de colocar todos no rol de responsáveis. Ora, o passo 

seguinte seria, caso eles não reembolsassem, o Estado não comprovasse a prestação de contas, 

Conselheiro Cipriano, seria tomar providências, executá-lo judicialmente. Mas o órgão foi 

extinto, gente. Como é que eu vou conseguir fazer essas coisas? Então assim, a SEAD teria que 

ter feito isso e pode fazer. Ela tem todos os documentos, eles estão registrados no rol de 

responsáveis, a SEAD pode tomar essa providência. Aí também sugeriram que eu devolvesse 

ou que eu fosse multado por isso. Esse seria o item B. Com relação ao item C, também a 

auditoria apontou que eu devolva com juros e multas. O primeiro lançamento é DCTF, tudo 

isso foram para órgãos, Receita Federal e INSS. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que 

também gerou multa foi do DCTF, que é da Receita. Declaração de Crédito e de Tributos 

Federais. O que acontece? Como a Loterpa estava interditada, Conselheiro Cipriano, à época, 

em 2010, acharam que não precisaria pagar DCTF, recolher DCTF. E esse entendimento foi 

passando, foi passando, infelizmente, eu faço mea culpa, também assumimos essa coisa de ficar 

na rotina. Em 2014 nós levantamos essa situação irregular, Conselheiro André, e aí fomos na 

Receita e a Receita: "olha, tem que recolher, mas tem a multa", vejam bem, a multa é só pela 

correção, mas não foi multa porque não tomei nenhuma atitude, não, nós corrigimos o assunto, 

Conselheira Rosa. Foi providenciado. Agora pergunto a vossas excelências, o que seria 

melhor? Não ter tomado atitude e botar o estado todo negativado no sistema, sem poder 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 930

receber transferência da União, sem poder fazer empréstimo, vejam bem, e olha a vergonha, 

por um órgão que estava até interditado há pouco tempo. Então nós tomamos a providência. As 

outras multas, Conselheiro André, Conselheira, são de folha de desligados, que nós não temos 

ingerência. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência, eu não sei como funciona o tribunal, 

mas eu acho que o Conselheiro Luís Cunha já teve uma experiência na fundação dos terminais. 

O servidor exonerado ou desligado, automaticamente a SEAD é que faz essa gestão. E muitas 

das vezes, a realidade é essa, não aconteceu comigo nem com a Loterpa, mas em vários órgãos 

acontece isso, às vezes não tem um orçamento, não tem um financeiro, então a prioridade não 

é aquela. Se for final de ano, a prioridade é o pagamento dos ativos, não é? Quem está na 

folha. Enfim, aí também querem que eu devolva. Ou seja, o estado sempre vai enriquecer 

ilicitamente aqui, os conselheiros me perdoem, eu não sou operador do Direito. No caso dos 

processos, as aquisições foram feitas, estão comprovadas e, inclusive, registradas no 

patrimônio do estado, aí querem que eu devolva os 24 mil. Neste caso das multas, foi desligado 

e a gestão é da SEAD, acontece em vários órgãos, eu acho até que pelo tamanho do estado, aí 

também querem que eu devolva. Realmente, é complicado, é difícil. Enfim, eu estou tentando 

transferir para vossas excelências o que aconteceu. Posso dizer com um jargão assim, um 

termo muito chulo, eu bato no peito e fico feliz por um lado, que a auditoria não encontrou 

nenhum problema de malversação de recurso público, de má gestão, Conselheiro Luís Cunha, 

Conselheiro André, nada, nada. Vejam bem, no orçamento de 2 milhões, eu fiz questão de 

grafar aqui, R$2.641.000,000 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um reais), os R$ 24.000,00 

(vinte e quatro mil reais) representam, Conselheiro, 0,09%, não chega nem a 1%. Sendo que 

esses 1%, eu estou comprovando aqui que foram feitas as aquisições. Esse transporte, essa 

mudança, a Loterpa, eu trouxe até as fotos aqui, o prédio, tem um prédio próprio ali na 

Campos Sales, já está para cair, não sei como ainda não caiu na cabeça das pessoas, nós 

precisamos interditar com o laudo do bombeiro. E na época foi alugado, foi possível alugar até 

do finado Procurador Antônio Cavalcante, o imóvel aqui do lado. Então, Conselheiro André, 

esse serviço que foi feito foi empacotar, embalar, fornecimento de embalagem, empacotar, 

foram dois ou três dias de mudanças para a gente poder ficar bem aqui do lado. Hoje não 

existe mais. Então, assim, eu quero dizer para vossas excelências que nada impediu a 

auditoria, nada, nada. Apesar desses quatro processos não terem aparecido. E eu peço também 
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no Ministério Público de Contas, no processo meu de prestação de contas de 2013, já 

demonstrou que o gestor não pode ser penalizado pelo sumiço de documentos, desde que a 

gente apresente alguma comprovação. Espero ter trazido à luz aqui para Vossas Excelências 

isso. E, finalizando, eu rogo a Vossas Excelências uma decisão análoga aos processos 2011 e 

2013. 2012 é o acórdão 57477 e 2011 é o acórdão 57324 e os assuntos são bem correlatos, 

Conselheiro André. Já houveram problemas de processos desaparecidos. Obrigado, desculpa 

tomar o tempo de vocês, espero ter trazido alguma luz aqui para esse nosso dilema. Muito 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de acolher os documentos 

apresentados e solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o plenário este se 

manifestou favoravelmente ao pedido. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2014/50927-2, 

que trata da prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

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

Exercício Financeiro de 2013, responsável Allan Gomes Moreira, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

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

autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva com as recomendações elencadas pela 

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

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

recomendações ao IGEPREV. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/52465-0, 

que trata da tomada de contas instaurada na Associação de Moradores do Bairro Nova Tucuruí, 

responsável José Adjalma Rodrigues Demétrio, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator 

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

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

autos opinou pela irregularidade das contas com devolução integral dos recursos recebidos, 

devidamente corrigidos, monetariamente; e ainda com sujeição à aplicação de multas 

regimentais. A presidência informou que embora regularmente notificado, o responsável 

supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 
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fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

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

importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), aplicando-lhes as multas de R$8.000,00 (oito 

mil reais) pelo débito e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) 

pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2013/52373-3, que trata da tomada de contas instaurada na Agência Popular de 

Desenvolvimento da Amazônia, responsável Cidileia Lima dos Santos, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das 

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

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

Lima dos Santos Borba, com devolução do valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) 

e multas regimentais, devendo a Agência Popular de Desenvolvimento da Amazônia ser 

solidariamente responsável. A presidência tornou público que embora regularmente notificada, 

a responsável supracitada 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, devendo a responsável à 

época, Sra. Cidileia Lima dos Santos Borba, restituir ao erário Estadual o valor total repassado 

de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), com aplicação das multas de 10% (dez por 

cento) sobre o débito apontado, e de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da 

prestação de contas, bem como a Agência Popular de Desenvolvimento da Amazônia, ser 

responsabilizada solidariamente pelo débito, com remessa dos autos ao Ministério Público 

Estadual para as providências que entender 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. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 

2017/53305-8, que versa sobre a tomada de contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal 

de Cametá, responsável Iracy de Freitas Nunes, Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que ao solicitar a retirada desse processo 

obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2017/50982-5, 
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que trata do recurso dos Embargos de Declaração opostos por Itamar Cardoso do Nascimento, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento do recurso, negando-lhe 

provimento. A presidência informou nesse momento que embora regularmente notificado o 

recorrente 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 conhecer os embargos e negar-lhe provimento. 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, 

foram anunciados os Processos nºs 2011/50167-1, 2013/51910-2 e 2014/50008-5, que versam 

sobre os atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Superintendência do Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Relatora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

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

autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Consultado o Plenário, este 

se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Na sequência, foram 

anunciados os Processos nºs 2013/51916-8, 2013/52224-2 e 2014/50011-0, que apresentam os 

atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Superintendência do Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Stephenson Oliveira Victer, 

Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Imediatamente, 
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foram anunciados os Processos nºs 2013/52821-6,  2014/50553-3, 2015/50840-2, 2015/51859-6, 

2015/51881-4, 2015/51913-6, 2015/51923-8 e 2015/51927-1 que tratam dos atos de Admissão de 

Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação e Superintendência do  

Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa 

Maia, Stephenson Oliveira Victer, Felipe Rosa Cruz, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando os pareceres exarados nos autos opinou pela extinção dos 

processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se 

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

promover a extinção dos processos sem resolução de mérito. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

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

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira.  Seguindo a mesma 

esteira, foi anunciado o Processo nº 2009/52639-6, que trata do ato de Aposentadoria em favor de 

Paulo Sérgio Teixeira Coelho, tendo funcionado como Procurador Felipe Rosa Cruz; bem como o 

Processo nº 2011/50730-6, que trata do ato de Pensão em favor de Tiago Lopes de Oliveira, tendo 

funcionado como Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria da Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando os pareceres exarados nos autos 

opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

de decisão no sentido de promover a extinção dos processos sem resolução de mérito. Consultado o 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. 

Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 2013/53606-5 e 2013/53624-7, que tratam dos 

atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 
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que ratificando os pareceres exarados nos autos, opinando pela extinção dos processos sem 

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

na forma regimental, sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de promover a 

extinção dos processos sem resolução de mérito. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

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

será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2006/52188-4, que trata do ato de Aposentadoria em favor de Maria da Conceição Pereira, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

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

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2008/51668-1, que trata do ato de Aposentadoria em favor de Maria 

José Nunes Ferreira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiro Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foram anunciados 

os  Processos nºs 2008/53752-4 e 2007/53548-7, que tratam do Atos de Aposentadoria em favor de 

Olindina Lopes Caseiro e Pensão em favor de KAMILLA DA SILVA PONTES, Procuradores 

Deíla Barbosa Maia e Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do 
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registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. No mesmo 

seguimento, foi anunciado o Processo nº 2013/53370-4, que trata do ato de Aposentadoria em favor 

de Dilena Corrêa Pereira, Procurador Felipe Rosa Cruz, Relatora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Nos termos 

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

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

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial 

do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito das matérias 

administrativas:  Senhores conselheiros, submeto à deliberação plenária a proposta de criação do 

programa de preparação para aposentadoria da lavra da secretaria de gestão de pessoas, que visa 

ao cumprimento da ação número quatro, constante do plano de gestão 2017-2018. A matéria foi 

distribuída em 21 de junho, sem que houvesse até o momento manifestações, quaisquer 

manifestações de emendas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.013, desta data. Prosseguindo a Presidência assim se 

pronunciou: De igual modo, submeto a este colegiado a solicitação de autorização para celebração 

de Termo de Cooperação Técnica, a ser firmado com o Ministério Público Federal, Procuradoria 

Regional Eleitoral, visando a implantação e alimentação do Sisconta Eleitoral no âmbito desta 

corte de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 19.014, desta data. Prosseguindo a Presidência assim se 
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pronunciou: Esta presidência gostaria de parabenizar a todos os dirigentes da ASTCEMP, em 

nome do nosso presidente, Doutor Eduardo Lobão, que no último dia 23 toda a diretoria, grande 

parte dos servidores, de conselheiros, gostaríamos de agradecer a presença de servidores, demais 

familiares, Conselheiro Luís Cunha estava presente, Conselheiro substituto Daniel Mello. Tivemos 

também a presença de servidores do nosso Ministério Público de Contas e foi o arraial da 

ASTCEMP muito bonito. Quero parabenizar a equipe de futebol, que se formaram várias equipes 

de servidores, inclusive, de conselheiros e que fizeram o campeonato, culminando com esta festa, 

onde a equipe Tabajara, do Conselheiro Luís Cunha, foi a vitoriosa. Tivemos uma outra equipe, o 

Botafogo, que foi o segundo lugar. Mas foi, assim, um dia de muita descontração, alegria, forró, 

quadrilhas, várias comidas típicas, foi um dia muito prazeroso para todos que puderam se fazer 

presentes àquele evento. E, portanto, nós deixamos o nosso registro de parabéns e agradecimento 

pelo momento, assim, de descontração, de servidores, de conselheiros, Conselheiro substituto, 

Ministério Público, enfim, e familiares festejando o arraial da ASTCEMP, alusivo a este momento, 

das festas juninas. Parabéns e que Deus continue abençoando sempre. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu quero 

aproveitar esse gancho e falar também dessa programação especial e aproveito para cumprimentar 

e agradecer a Vossa Excelência por ter comparecido ao evento. Significa muito a presença da 

presidente. Isso diz muito aos servidores e principalmente quem está à frente da ASTCEMP. Vossa 

Excelência foi e dedicou bastante tempo àquela programação. Então muito obrigado, Vossa 

Excelência. Da mesma forma, agradeço ao Doutor Daniel, nosso Conselheiro substituto, que é um 

frequentador assíduo. Infelizmente o time dele não teve um desempenho à altura, não pôde ir para 

a final contra o meu time, que foi campeão. Mas o Doutor Daniel tem ajudado bastante com a sua 

presença, a sua participação aos eventos da ASTCEMP. E, por fim, cumprimentar o Eduardo 

Lobão e toda a diretoria da ASTCEMP pela organização do evento e pela qualidade do clube que 

oferece aos nossos servidores do TCE e do Ministério Público. Um clube organizado, limpo, bem 

administrado. A gente tem orgulho de dizer que com uma mensalidade tão baixa, de R$ 46,00 

(quarenta e seis reais), Conselheiro André, nós não devemos um tostão para ninguém, não tem 

nenhuma dívida trabalhista, não tem um funcionário em atraso, não tem uma conta pendente. Um 

ambiente limpo, organizado, bonito. Doutor Tuffi está convidado, eu já lhe disse isso atrás, o Jorge 

tem que voltar a frequentar. Mas eu disse à presidente, Doutor Jorge, Vossa Excelência que eu sei 

que já frequentou muito, já esteve à frente lá, é sócio fundador. A cada vez, Conselheiro André, que 
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a gente vai à ASTCEMP, tem uma novidade, tem uma melhoria. Impressionante. Então os parabéns 

vão para o Doutor Eduardo Lobão, porque faz uma administração competente, de resultado. E 

oferece um clube organizado para atender todos nós. E eu encerro olhando para Vossa Excelência, 

presidente não falou aqui, mas falou lá, o trabalho social que a ASTCEMP vem desenvolvendo é 

elogiável. Há dois anos vem desenvolvendo um trabalho com os garotos que residem no entorno do 

clube. No 40 horas, que é uma área considerada vermelha, na linguagem que eu não gosto de usar, 

mas a polícia usa. E a escolinha de futebol de ASTCEMP é um exemplo. Os meninos bem 

envolvidos, os meninos estão na escola, os pais participando. E hoje esse trabalho é bancado pela 

ASTCEMP. Inclusive, com isso houve já uma, assim, integração muito bacana com os clubes da 

cidade, o Paissandu já foi jogar várias vezes lá. Tuna estava disputando agora, recentemente, o 

campeonato mirim. Infanto-juvenil. Então muito bacana isso. E eu vi um depoimento lá, 

Conselheiro André, um garoto lá do 40 horas, que ele não dormiu à noite porque no dia seguinte 

ele ia jogar contra o Paissandu. Ele ficou emocionado, aí ele não dormiu a noite toda, ansioso para 

jogar, ele representando o 40 horas, mas jogar contra o Paissandu. Então essas coisas não têm 

preço. Os meninos mudaram de vida, estão estudando melhor, convive bem na família e com isso 

acontece ali um fato maravilhoso para o nosso bem. É uma área perigosa, mas a ASTCEMP não é 

invadida por bandidos. Porque os criminosos, os bandidos do entorno sabem o cuidado que a gente 

tem com os filhos daquela comunidade. Nunca aconteceu nada ali e não vai acontecer, se Deus 

quiser. Então é um trabalho social marcante que fazemos. Então é a nossa mão amiga, fazendo 

bem para a comunidade. Então só elogios. Eu queria registrar isso aqui, presidente. Vossa 

Excelência falou no dia do evento sobre o projeto social, então cumprimentar toda a diretoria da 

ASTCEMP. Vossa Excelência já foi, o nosso vereador, Victor Dias já foi lá. Por sinal, presidente, 

foi no final de semana anterior que teve o encerramento do campeonato desses meninos da 

escolinha. Foi um evento maravilhoso, um negócio que faz gosto ver. Tem as fotos, vídeos e tudo 

mais. Um dia, quem sabe, aqui a gente pode passar isso para mostrar. Porque são caminhos assim, 

Conselheiro André, eu vejo como uma espécie de uma vacina contra o mal. Isto é, trabalhando 

positivamente a prevenção. Passando valores para esses garotos, formando cidadãos. Utilizando o 

esporte para combater a criminalidade. Eu acho que nós estamos no caminho certo, muito 

obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Conselheiro Luís, realmente vale a pena levar a família. A nossa associação, ela 

procura prestar um excelente trabalho para todos seus associados. Vemos neste momento no telão 
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o momento da premiação, de receberem as medalhas, como o campeonato. Os campeões recebendo 

as medalhas. É o time dele, o time do Conselheiro Luís, que foi o campeão. Quando eu cheguei lá 

eles estavam perdendo de três a um. E, de repente, viraram, empataram e ganharam nos pênaltis. 

Do Botafogo. Então é muito, muito gostoso a gente perceber, ver que a nossa associação está bem 

cuidada, bem zelada e não perde para tantos clubes que temos aqui em Belém do Pará, como a 

Assembleia Paraense, Tuna Luso e tantos outros que têm suas sedes Campestres, a nossa 

associação não fica diferente. O Doutor Daniel é um grande atleta, ele com seu filhinho, sua 

esposa, não é, Doutor? Curtindo. Que vale a pena. É um local prazeroso de a gente curtir com a 

família, com os amigos. E foi assim, um dia maravilhoso. Pena que aos finais de semana quase que 

eu não fico em Belém, senão, Conselheiro Daniel, seria mais uma também lá, os meus filhos já 

estão grandes, mas levaria meus netinhos para curtirem. Então parabéns. Olha, eu recebi até um 

barco para ir para Augusto Correa, que é um barco do Paissandu, o pessoal de Abaeté, que me 

deu, Doutor Odilon? Recebi, ganhei este barco. Muito bonito. É uma das artes do pessoal de 

Abaeté, que mandou para esta amiga deles. Mandaram um para o Conselheiro Luís, mas já 

entregaram em outro momento. Mas vale a pena realmente a nossa associação, os seus dirigentes 

estão de parabéns, Doutor Eduardo Lobão com toda a equipe. Vale a pena. A gente acaba de 

molhar um pouquinho, já tem um pessoal providenciando para secar, para limpar, tudo muito bem 

higienizado, uma maravilha. São dois campos de futebol, são vários quiosques, que a família pode 

levar rede, ficar deitado. É uma benção. Teve uma quadrilha lá do entorno que apresentou, 

quadrilha Explosão, lá de Ananindeua, muito bem, foi muito bem apresentada a quadrilha. Não foi 

de servidores, foram os vizinhos que vieram apresentar esse momento da quadrilha. Mas é como eu 

falei, esse trabalho social que é feito com as crianças e as pessoas lá do entorno, ele repercute na 

própria comunidade, nos dá segurança. Eles é quem dão a segurança. Porque eles se sentem 

também parte dessa história. Então isso é muito prazeroso. Tivemos aí as Miss Caipira, filhas de 

servidores, que se apresentaram muito bem também. Enfim, foi um dia assim, de muita 

descontração, de muito prazer para todos nós. Parabéns à ASTCEMP e todos estão convidados, 

não só nesse dia da festa junina, mas qualquer momento que a gente puder estar lá, será sempre 

um prazer e uma honra. E teremos, assim, um espaço maravilhoso e com toda segurança para ficar 

com a família aos finais de semana. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Senhora presidente, douto representante do Ministério Público de Contas, senhores 

conselheiros, conselheiros substitutos, só para reforçar, senhora presidente, já foi feito aqui os 
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devidos relatos em relação ao evento promovido pela nossa associação, pela ASTCEMP, mas eu 

gostaria aqui só de, rapidamente, fazer algumas menções. Primeiro, parabenizar o Conselheiro 

Luís Cunha e extensivo à sua equipe, pela conquista do campeonato interno. E dizer que esse 

campeonato interno tem uma função bastante específica, que é congregar servidores e membros do 

tribunal de contas e do Ministério Público de Contas. E assim o fez com maestria mais uma vez, foi 

realmente um evento esportivo que atingiu sua finalidade e foi um sucesso nesse sentido. Gostaria 

de agradecer e aqui já feito também pelo Conselheiro Luís Cunha, mas reforçar o agradecimento a 

Vossa Excelência, presidente, pela sua presença nesse evento cultura e esportivo, final do 

campeonato. Todos lá se sentiram muito prestigiados com a presença de Vossa Excelência, como 

autoridade máxima do tribunal. Muito importante a sua presença nesse evento. Assim como 

registrar aqui a presença de outros servidores e membros do seu gabinete, Doutor Serique, Doutor 

Josué, que também abrilhantaram o evento. Mas com relação à participação nesse evento, eu 

gostaria de dizer ainda que é sempre uma satisfação estar lá presente, porque nosso clube 

realmente é muito bem cuidado, muito bem tratado. E nós assim somos lá também, bem recebidos e 

acolhidos naquele espaço, que é motivo de orgulho para nós, que participamos dos eventos naquele 

lugar. E também parabenizar a diretoria da ASTCEMP pelo zelo com que trata aquele espaço e 

com o zelo com que conduz a administração da ASTCEMP. Então faço isso na pessoa do Doutor 

Eduardo Lobão, que é o presidente. E estendo esses cumprimentos a toda a diretoria da ASTCEMP 

pelo brilhante trabalho que está sendo feito, inclusive no entorno, com trabalhos sociais que são de 

relevo e já mencionados aqui, e muito importantes. Então só gostaria de registrar a minha 

satisfação de ter participado mais uma vez desse evento desportivo e do evento cultural. Agradecer 

a Vossa Excelência, Conselheiro Luís Cunha pelas presenças e, sobretudo mais, pela conquista do 

Doutor Luís Cunha. Obrigado, presidente, pela palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, senhores conselheiros, eu 

gostaria de trazer ao conhecimento deste colegiado duas informações que eu considero muito 

importantes. Na quinta e sexta-feira da semana passada, eu estive em uma reunião em São Luís do 

Maranhão, em que foi discutido um assunto que talvez para nós aqui do TCE Pará não tenha tanta 

repercussão, pois nós não relatamos contas de recursos municipais. Na verdade, a decisão nos 

afeta apenas de forma transversal, porque a gente relata os convênios, a partir de transferências 

voluntárias. E a discussão versou sobre o entendimento esposado nos recursos extraordinários do 

STF sobre a questão da separação entre as contas de governo e contas de gestão do prefeito 
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ordenador de despesa. E depois amplos debates, participaram vários conselheiros e conselheiros 

substitutos nessa reunião. O que a gente percebeu e a conclusão que se tirou dos recursos 

extraordinários do STF é que dentro das três dimensões que existem, de responsabilização dentro 

dos tribunais de contas, ou seja, nós trabalhamos na responsabilização em três dimensões: a 

política, a sancionadora e a indenizatória, que tem a ver com ressarcimento. A decisão do STF 

versou exclusivamente sobre a dimensão política. Então por isso, no caso do prefeito ordenador de 

despesas, sejam contas de governo ou seja contas de gestão, para fins políticos, o julgamento ficou 

a cabo do parlamento municipal, mas não eximindo os tribunais de contas em relação à análise das 

outras duas dimensões, quais sejam, a sancionatória em relação às multas, que podem ser 

aplicadas como forma de induzir a melhoria, e também a dimensão de ressarcimento, 

indenizatória, para fins de ressarcir o erário diante de possíveis irregularidades. E é interessante 

notar também que os próprios recursos extraordinários do STF que foram julgados no Rio Grande 

do Norte e posteriormente a essa decisão, elas vão mais ou menos nessa linha de entendimento. 

Para dizer, até porque o dispositivo da decisão ficou bem claro, para fins do que dispõe o artigo 1º, 

inciso I, alínea “g”, da Lei de Inelegibilidade. Então o STF tem aplicado esse entendimento, a 

própria justiça eleitoral tem aplicado esse entendimento, o Conselheiro Caldas, que é o presidente 

do TCE do Maranhão, ele apresentou no momento da reunião as decisões judiciais da justiça 

eleitoral de lá, em que ficou muito claro, e eles, inclusive, têm uma resolução nesse sentido, então a 

justiça eleitoral, ela tem acatado essas decisões para fins exclusivamente de elegibilidade e o 

judiciário não tem desconstituído os Acórdãos em relação a devolução de recursos e aplicação de 

multa em relação a essas outras duas dimensões. Então, assim, apenas para dar conhecimento, os 

trabalhos foram mais ou menos encaminhados nessa linha de entendimento. Nós preparamos o 

resultado deste trabalho, dessa comissão, foi a apresentação de uma minuta de resolução, que vai 

ser aprovada pela ATRICON e será encaminhada posteriormente a todos os tribunais como uma 

forma de tentar orientar e uniformizar as práticas e procedimentos que os tribunais que julgam 

recursos municipais atuam. O Conselheiro Cezar Colares também estava lá, até porque a decisão 

impacta muito a questão do Tribunal de Contas dos Municípios. E aí no caso, a gente acredita que 

essa é uma saída que, embora não permite a atuação do tribunal de contas em relação ao viés 

político do prefeito exclusivamente, porque a decisão diz exclusivamente a prefeito, não diz 

respeito aos demais ordenadores. Mas também, de certa maneira, garante e assegura as 

competências dos tribunais de contas em relação às outras duas dimensões, que são tão ou mais 
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importantes quanto. Que é a dimensão de poder sancionar, coercitiva, de induzir realmente uma 

melhoria em relação à aplicação de recurso e também indenizatória, no sentido de devolver, tutelar 

o erário em relação a qualquer prejuízo. Então essa é uma das informações que eu gostaria de 

trazer e acredito que em breve o presidente Fábio deve estar disponibilizando essa resolução a 

todos. A outra informação que eu gostaria de trazer ao conhecimento de vossas excelências é um 

acórdão, 20.027, de 2018, do tribunal de contas da União, eu não sei se vossas excelências se 

recordam, no ano de 2017, a rede de controle de combate à corrupção do estado, que é composta 

por 13 órgãos, incluindo agora o Ministério Público de Contas, ela fez o plano de ação no início do 

ano, estabeleceu algumas metas e uma dessas metas era justamente o diagnóstico em relação aos 

conselhos de administração escolar. E aí eu tive o prazer e a oportunidade de coordenar o grupo 

de trabalho formado pelo TCU, pelo TCM, pelo TCE e pela CGU para fazer esse diagnóstico. E aí 

nesse diagnóstico, nós escolhemos como um projeto piloto a região metropolitana de Belém e o 

município de Paragominas para identificar o nível de efetividade dos CAE's. E dentre esse 

trabalho, nós identificamos uma série de irregularidades, uma série de situações que precisam ser 

corrigidas e muito sensíveis, inclusive, a questão do controle em relação à alimentação escolar. 

Verificamos que todos os CAE's possuem uma composição heterogênea, como manda o FNDE, mas 

não consegue fiscalizar, não consegue acompanhar, avaliar as prestações de contas, tão pouco 

fazem acompanhamento de licitação, controle de estoque para saber a qualidade da merenda 

escolar. E também não tem, necessariamente, o apoio que a lei determina que seria da secretaria 

de educação em dar apoio a esses conselhos. No final do ano nós fizemos o diagnóstico, 

finalizamos tudo isso e apresentamos um relatório para a rede de controle. Agora, no início de 

janeiro, eu distribuí esse relatório para o gabinete de cada um de vossas excelências, não sei se 

vossas excelências se recordam. E esse trabalho chegou até o TCU. E a  relatoria do Ministro 

Substituto Augusto Sherman traz esse estudo realizado aqui no Tribunal de Contas, aliás, no 

Estado do Pará, dando uma ênfase, inclusive, o nosso Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

relação ao trabalho que foi desempenhado e incorporou muito das informações e desse diagnóstico 

que foi colocado e, inclusive, no voto dele, no voto final dele, ele conclama a participação do 

Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do Município, encaminhando uma sugestão, 

na verdade, para que os dois tribunais possam atuar em conjunto com o Tribunal de Contas da 

União no fortalecimento desses conselhos de alimentação escolar. E como uma forma de um braço 

de apoio do tribunal de contas do estado, ele sugeriu que fosse incluído dentro dos itens de 
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capacitação das escolas de contas, o item em que orientasse os conselhos escolares a fazer o seu 

plano de ação anual. Porque dentro desse plano de ação anual que os conselhos de alimentação 

escolar vão colocar as fiscalizações que serão realizadas no decorrer do ano, as escolas que serão 

fiscalizadas, os procedimentos de prestação de contas, o acompanhamento dos processos 

licitatórios das compras que são realizadas dentro da escola. Então achei interessante colocar isso 

porque foi um trabalho grande que nós fizemos, que foi essa primeira etapa, foi o diagnóstico e 

agora nós estamos indo para a segunda etapa, que é da efetividade desse diagnóstico. E dentro 

disso mantém-se o mesmo grupo de trabalho, nós vamos trabalhar com a questão da capacitação 

do conselho, mas não meramente a capacitação de repasse de informação, mas o projeto, na 

verdade, é que a gente possa trazer um trabalho transformador em relação à atuação desse 

conselho, com a criação do que nós estamos inicialmente designando de conselho cidadão e 

conselho mirim. Então o objetivo é: com a articulação dos tribunais de contas, CGU e a UFPA, 

que tem sido parceira neste processo, e até as escolas, a equipe de técnicos, alunos e conselheiros, 

e orientá-los a fazer o que nós vamos chamar de auditoria cidadã, que seria ensinar para o 

Conselheiro do CAE como fazer a auditoria em relação à questão da alimentação. E aí nós vamos 

disponibilizar, estamos elaborando, ainda em fase de processamento, o kit que iremos entregar a 

esse CAE. O próprio TCU, ele tem uma cartilha de controle social do CAE, mas além dessa 

cartilha, nós queremos apresentar um kit no sentido de apresentar modelos de checklist, de 

auditoria, de prestação de contas e vários outros documentos que possam subsidiar o CAE e fazê-lo 

ter consciência de que a SEDUC é obrigada a fornecer estrutura física e logística para que eles 

possam atuar. Então nós já estamos nessa segunda fase e a gente pensa que em 2019 a gente já 

consegue, nós escolhemos inicialmente o município de Belém, serão selecionadas num primeiro 

momento 20 escolas, a partir dessas 20 escolas, se nós validarmos esse projeto, no caso, 

validarmos o funcionamento desse projeto nessas 20 escolas, nós vamos fazer a certificação do 

funcionamento disso em outras escolas e vamos estender para as demais escolas da região 

metropolitana e o objetivo é que a gente consiga ter uma capilaridade, uma penetração em todos os 

municípios do estado do Pará com esse projeto piloto que nós estamos desenvolvendo. Então 

apenas para dar conhecimento, nós fizemos ontem a nossa reunião, a nossa segunda reunião de 

trabalho relacionada a essa segunda fase, vamos fazer uma próxima reunião no início de agosto, já 

convido todos, a quem quiser participar no trabalho e quiserem acompanhar de perto o andamento 

deste trabalho, já estão convidados, convido também o Ministério Público de Contas. Acredito que 
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logo quando eu voltar de férias, eu já consigo disponibilizar a data e o horário que vai acontecer a 

reunião, porque a gente tem que ter uma agenda junto com o TCU, TCM, CGU e UFPA e quem 

quiser participar e acompanhar os trabalhos, o convite está feito, porque é muito importante em 

relação a essa questão tão sensível que é a educação, especificamente a questão da merenda 

escolar. É isso, senhora presidente, senhores conselheiros, agradeço desde já. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Primeiramente eu quero deixar 

um registro de parabéns à ASTCEMP pelo trabalho social que tem realizado na periferia de 

Ananindeua, com certeza é um trabalho digno e que vai resultar em transformação de vidas e de 

verdadeira formação de cidadãos. Indiretamente e também diretamente. Portanto, parabéns a cada 

uma das pessoas que se enveredam nesse caminho. Quero também parabenizar o trabalho da rede 

de controle, que elevou nosso tribunal aqui à vista do próprio TCU, com esse trabalho brilhante, 

isso tudo coordenada pela nossa Conselheira substituta, Doutora Milene que, como lhe é peculiar, 

fez um trabalho brilhante, mais uma vez parabéns. Isso dignifica a nossa atuação como tribunal e 

nos engrandece nacionalmente. Parabéns, Conselheira Substituta Milene. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, senhor procurador de contas, conselheiros substitutos, senhoras e senhores. Também 

não posso deixar de registrar aqui, parabenizar sempre pelo evento realizado e que demonstra na 

gestão de Eduardo Lobão a continuidade, como lhe é peculiar, de administrar sempre de forma 

brilhante e tranquila, no sentido de fazer com que aquele local seja um local aprazível e agradável 

para que todos os associados possam participar. Parabéns à ASTCEMP e a quem participou do 

evento. Nesse dia eu tinha meia dúzia de eventos para ir, então eu tinha que priorizar alguns mais 

que outros e eu não me fiz presente por conta de outros compromissos sociais. Quero registrar aqui 

também, presidente, meus cumprimentos ao trabalho muito bem realizado na rede de controle que 

esse tribunal de contas é signatário, existem várias metas de atividades em andamento e o tribunal 

participa de algumas e essa especificamente dos conselhos de administração escolar, a 

Conselheira substituta Milene ficou à frente juntamente com a equipe do TCU e é um trabalho que 

tem rendido bons êxitos e tem mostrado de forma muito veemente o trabalho realizado e o nome 

dessa instituição. Tanto que o TCU tem um Acórdão, como bem mencionado, em que demonstra 

todo esse estudo, esse acompanhamento e essas recomendações realizadas. E Vossa Excelência, 

quando recebeu, fez distribuir a todos os membros do plenário o Acórdão, o relatório técnico 

construído. E aqui comunico, presidente, que eu repliquei esse relatório à SECEX, à Doutora Ana 
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Paula, solicitando que determinadas ações, recomendações constantes deles sejam de alguma 

forma também levada a efeito pela área técnica e nós podemos contribuir de forma mais 

veementemente na fiscalização. Parabéns, Conselheira substituta Milene, esse trabalho, ele ainda 

não se encerrou, como ela muito bem frisou. Nós temos um bom caminho a ser trilhado, o projeto 

está no seu início, é um projeto bonito, construído junto com o TCU, com o TCM, que vai 

participar, a CGU, que já tem um know-how, como eles chamam, ouvidoria ativa. E a UFPA 

também que é participante e é um trabalho, é um projeto que demonstra, assim, estimula muito e de 

forma muito enaltecedora um controle social. E nós somos partícipes e somos protagonistas. Não 

podemos nos furtar a isso. Era essa, presidente, cumprimentando a todos, cumprimentando o 

trabalho realizado e lembrando que nossa instituição sempre está de algum momento, em alguma 

forma, sempre embrenhada nesses assuntos que chamam a atenção e preocupantes. Outro assunto 

que está sendo discutido no conselho, na rede de controle, é a questão do projeto direto na escola. 

O estado, Conselheiro Luís Cunha, ele deixa de receber, segundo o levantamento feito pelo 

Ministério Público do Estado, cerca de 150 milhões de recursos porque os conselhos escolares, 

cuja natureza jurídica é uma grande incógnita, é muito complicado, teria que ter um estudo. 

Inclusive, eu fiz uma sugestão de chamar a Auditoria Geral do Estado para participar da rede de 

controle, porque a gente precisa ter o apoio deles, eu vejo nesse sentido. O estado não recebe 

recurso porque muitas prestações de contas não são feitas diretamente ao FNDE. São recursos 

federais, que em algum momento ou outro, realmente fazem falta na escola. E eu penso, apesar de 

não serem recursos que estão sob a nossa égide de fiscalização, TCE, mas o conselho escolar, de 

todo modo, recebe também recursos estaduais. Isso acaba de uma forma ou outra, de uma forma 

oblíqua ou indireta, afetando, porque o mesmo gestor do recurso estadual é o gestor do recurso 

federal. Se não tem capacidade técnica de prestar contas lá, ao ministério, ao FND, ao CGU, ao 

TCU, também não terá capacidade técnica para prestação de contas de recursos eventualmente 

recebidos do estado. Tanto é verdade que nós temos várias tomadas de contas e conselhos 

escolares tramitando na casa. Então esses assuntos que afetam, e afetam de modo oblíquo a 

educação, a gestão de recursos financeiros, as políticas públicas educacionais, elas nos dizem 

respeito e é importante que nós, enquanto instituição, participamos. Então acompanhando aqui as 

palavras da Conselheira substituta Milene e demonstrando a relevância do que ela nos traz na 

manhã de hoje, o assunto e o tribunal aqui participa juntamente com a equipe dela, porque há 

muitas frentes na rede de controle. Inclusive, presidente, eu às vezes convoco a secretária de 
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controle externo, o pessoal da área técnica para acompanhar a rede de controle, porque muitos 

assuntos lá me chamam a atenção e o tribunal de contas não pode se furtar, a não deixar de 

acompanhar determinados diálogos, dialéticas que lá são realizados. Parabéns a todos, tenham um 

excelente final de manhã. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, Doutor Odilon e vossas 

excelências, todos os conselheiros têm por parte desta presidência a liberdade, inclusive, a 

orientação a todos os secretários. No momento em que os conselheiros e conselheiros substitutos 

precisarem da atuação de cada qual, que eles possam priorizá-los, inclusive a SECEX e o 

planejamento e a informática, mas as demais secretarias, elas estão todas orientadas no sentido de 

que possam compartilhar, atuar e atender ao chamamento dos senhores conselheiros. Fiquem 

tranquilos, à vontade, porque é muito importante que os técnicos e os responsáveis pela área 

técnica possam compartilhar realmente, inclusive, de preferência, como Vossa Excelência vem 

atuando, levando a compartilhar para que eles possam contribuir não somente naquele momento 

da reunião, mas trazer as melhores práticas, as melhores informações para nossa instituição. Isso é 

muito importante e todos estão designados para assim fazerem. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Muito rapidamente, senhora presidente, só 

cumprimentar a Doutora Milene por trazer para o nosso conhecimento essas informações tão 

importantes e o meu gabinete vai acompanhar, o que a senhora tiver de material pode encaminhar 

para o meu gabinete, já quero ir estudando. E dizer, Doutora Milene, à senhora e ao Conselheiro 

Odilon, eu participei muito pouco da rede de controle. A presidência, ela consome muito a gente. A 

presidente Lourdes Lima sabe disso. Mas eu ainda fui em duas ou três reuniões, eu fiquei 

impressionado. Aí pedi ajuda da Doutora Milene, hoje está o Conselheiro Odilon. Eu acho que a 

rede de controle é o que de mais extraordinário aconteceu recentemente no nosso meio para fazer 

esse enfrentamento da corrupção. Porque, Doutora, é assim: a gente trabalhava de forma dispersa, 

instituições fortes, importantes, mas cada qual seguindo o seu caminho. E foi a primeira vez que eu 

vi algo consistente acontecer, que não é fácil reunir, não é fácil, tem instituição que não quer, se 

acha. E a gente conseguiu sentar à mesa com as instituições de controle e discutir o problema. Mas 

o que a gente vê agora já são as soluções dos encaminhamentos. Isto é, trabalharmos juntos. Aí 

ninguém escapa. Que é importante que quem administra dinheiro público saiba que está sendo 

fiscalizado e muito bem fiscalizado. É importante que a rede de controle, eu posso dizer assim, 

ganhe mais força, que tenha, eu posso dizer assim, maior repercussão para aqueles que 
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administram dinheiro público. Para eles saberem que eles estão sendo olhados, estão vigiados. E o 

ponto alto que eu acho disso tudo também, Doutora, é a troca de informações. Porque uma 

instituição não pode se apropriar do conhecimento que tem só para si, e tem que ser 

compartilhado, esse conhecimento. Eu acho que aí que é o ponto extraordinário, porque saber que 

a polícia federal pode contar com o TCE e o TCE com a polícia federal, que a receita federal, que 

o ministério público estadual e federal, é maravilhoso. O TCM está analisando contas municipais. 

Aqui a gente analisa convênios. A gente sabe que já aconteceu aqui. A pessoa faz um gasto e presta 

conta para os dois tribunais. Estou fazendo referência à prefeitura. E a gente, praticamente, 

impediu isso ao não aceitar mais prestação de contas em cópia. Porque aí que tinha malandragem, 

a esperteza. Então, trabalhando em rede, certamente, a gente vai fazer algo melhor, mas 

consistente para enfrentar a corrupção. Então eu quero festejar esse momento, essas informações, 

mande para o meu gabinete o que a senhora tiver, para a gente já começar a trabalhar juntos. Que 

eu acho, senhora presidente, que essa linguagem tem que ser uma linguagem nacional. As 

instituições juntas trabalhando para fazer esse enfrentamento. A gente conseguir enfrentar a 

corrupção e conseguir propor coisas inovadoras, ideias que a administração pública precisa para 

melhorar a qualidade do gasto público. Eu acho que é isso que a rede de controle vai apontar para 

todos nós. O nosso papel, o Odilon falou muito bem, é de protagonista, porque nós estamos lá. A 

gente está na rede de controle, a gente não foge de nada disso. E o TCE é protagonista em muita 

coisa maravilhosa. Semana passada a gente estava festejando com o Cipriano Sabino o trabalho 

dele em relação à lei Kandir. É um protagonismo do TCE do Pará. E outras coisas mais. Então, 

Doutora, muito obrigado por trazer aqui, acho que esse é o lugar certo para a gente receber essas 

informações e pode apoiar elas e caminhar juntos para ver se a gente consegue mudar o rumo das 

coisas no Brasil. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada Conselheiro Luís. Esta presidência se associa a 

todas as manifestações acerca dos dois assuntos aqui tratados. Gostaria também de relembrar, na 

última reunião nós convidamos a todos para o curso Reforma da Previdência Social, que Vossa 

Excelência, como presidente do conselho e a substituta Milene também participando do conselho, 

da escola de contas, hoje e amanhã nós teremos este curso, que também trará um momento assim, 

muito especial para a formação de nossos servidores. Está acontecendo, deu início hoje e vai se 

estender até amanhã. Curso sobre reforma da previdência social, na sala da ECAV, a partir das 

nove até às 13 horas. Então todos estão convidados. Aqueles que quiserem, ainda há possibilidade 
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de participar, sejam assessores de conselheiros, servidores, especialmente os servidores da SECEX 

e também extensivo ao Ministério Público. A partir de hoje também, essa presidência gostaria de 

agradecer a todos os conselheiros pela votação da nossa resolução, apresentando a carta de 

serviços ao usuário, que a partir de hoje já a lei está em vigência. E essa carta foi distribuída, 

agora já está também na nossa intranet e todos poderão ter o acesso, inclusive as unidades, foi 

uma carta discutida com todas as unidades e todos podem ter acesso a partir de hoje à nossa 

intranet. Na internet também, como foi aqui colocado pelo nosso secretário geral. Já está, Doutor 

Odilon, na internet. Portanto, os nossos seguidores pela internet também já terão a oportunidade 

de conhecer a carta de serviços ao usuário do nosso Tribunal de Contas do Estado do Pará. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão 

às onze horas e quinze minutos (11h15min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 26 de junho de 2018. 
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