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Nº 5.566 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de julho do ano dois mil e 

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

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Daniel Mello e Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador-Geral em exercício 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 as ausências do Conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde, 

da conselheira substituta Milene Dias da Cunha em gozo de férias e do conselheiro substituto 

Julival Silva Rocha por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia cinco (05) de julho 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 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. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência informou ao plenário a exclusão 

da pauta de julgamentos do Processo número 2013/51350-3 em virtude da ausência do relator, 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha.  Logo após, solicitou o seguimento da sessão, 
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oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2007/50961-4, que trata da 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Salinópolis, sendo responsável Raimundo Paulo Dos 

Santos Gomes, Procurador Felipe Rosa Cruz, que funcionou sob a relatoria do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Tendo Sua Excelência solicitado a retirada deste processo 

da pauta de julgamentos, obteve o imediato deferimento. Então, no prosseguir da pauta, foi 

anunciado o Processo nº 2009/51780-6, que agasalha a prestação de contas dos Administradores 

e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundação Pública 

Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, exercício financeiro de 2008, tendo como 

responsáveis Haroldo Koury Maués e Benedito Paulo Bezerra, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, sob a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Na oportunidade, Sua 

Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves declarou-se impedido de atuar nesse 

processo. 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 responsabilidade dos Srs. Haroldo Koury Maués e Benedito Paulo 

Bezerra. A presidência tornou publico que embora regularmente notificados, os responsáveis 

supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto no sentido de julgar regulares com ressalva as contas de 

responsabilidade dos Srs. Haroldo Koury Maués e Benedito Paulo Bezerra, aplicando multa de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), ao Sr. Benedito Paulo Bezerra, pela remessa intempestiva. 

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

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

relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2015/50044-4, que trata da tomada de contas 

Especial instaurada na Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Irituia, com a 

responsabilidade do senhor José Bastos de Oliveira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, sob a 

relatoria do 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 pela irregularidade das contas de responsabilidade do Sr. José Bastos de Oliveira, 

com devolução da importância de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), com 
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aplicação das multas regimentais, e reponsabilidade solidária da Associação Comercial Industrial e 

Agropecuária de Irituia e, aplicação da sanção de inabilitação para o cargo em comissão e função de 

confiança. A presidência anunciou que embora regularmente notificado o responsável supra 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 para julgar 

irregulares sem devolução as contas de responsabilidade do Sr. José Bastos de Oliveira, aplicando-

lhe a multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pela grave infração à norma legal. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51072-1, que encara a tomada de contas instaurada no Centro 

Comunitário de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos Nova Vida, sendo responsável 

Maria Regina Cardoso Nery, Procurador Stephenson Oliveira Victer, estando sob a relatoria do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que ao solicitar a retirada deste processo da pauta 

supra, obteve o imediato deferimento. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2014/51919-

6, que versa sobre o Recurso de Reconsideração interposto por Laércio Rodrigues Pereira, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, sob a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Buscando cumprir os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso. A presidência fez pronto pronunciamento para comunicar que recorrente, 

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

ficou sob o foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer o presente Recurso, porém, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo o Acórdão guerreado em todos os seus termos. 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 2016/50607-1, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Oti Silva Santos, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. No cumprimento dos ditames regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que, ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela inadmissão do pedido de 

rescisão e, caso assim não entendesse a Corte, no mérito fosse julgado improcedente. A presidência 

tornou público que o peticionante, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1008

fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando regimentalmente, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do pedido, 

negando-lhe provimento, mantendo o Acórdão questionado em todos os seus termos. 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. No prosseguimento, 

foi anunciado o Processo nº 2016/50945-5, que trata dos Embargos de Declaração opostos por 

Marcos Venícios Gomes, Procuradora Silaine Karine Vendramin, sob a relatoria do Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira que, justificando uma melhor análise processual, solicitou a retirada deste 

processo da pauta de julgamentos, tendo obtido o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi dado 

conhecimento a respeito do Processo nº 2018/50981-0, que versa sobre os Embargos de Declaração 

opostos pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, tendo funcionado na relatoria o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Feita a leitura preliminar do relatório, a matéria entrou 

na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Bom dia, senhora presidente, Conselheiros Nelson, Cipriano, Luís Cunha, Rosa, procurador de 

contas Guilherme, substitutos Daniel e Edvaldo, senhoras e senhores. É solicitado efeitos 

infringentes. O próprio autor é o Ministério Público de Contas. É que Vossa Excelência, 

presidente, falou que não há oitiva do Ministério Público de Contas. É porque essa é uma exceção 

que o próprio Ministério Público de Contas que interpôs, mas quando há efeitos infringentes eles 

têm que ser ouvidos. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Apenas para esclarecer o rol do artigo 86, ele traz o 

rol dos processos aonde o Ministério Público tem a oitiva e faculta no parágrafo único que o faça, 

além desse rol, quando o pleno assim decidir. Eu não pedi essa oitiva, essa autorização do 

plenário, porque o eminente relator trouxe a matéria bem ao pleno. Mas se for necessário, eu me 

manifesto na fase de discussão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Já estamos em fase de discussão e se Vossa Excelência se dá 

por esclarecido acerca do relatório já proferido pelo relator, prossegue. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Eu 

gostaria de esclarecer o recurso, para que fique constado em ata. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Obrigado, senhora presidente e senhores 

Conselheiros. O tempo faz com que nós esqueçamos as razões dos recursos, até das nossas 
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manifestações. A sessão no final do ano, em dezembro, eu fui retomar agora e até estranhei não 

constar lá a discussão que houve aqui no plenário quanto a justamente essa questão da multa. E foi 

essa a razão que me fez entrar com embargo de declaração, porque eu concordei com a posição 

que foi colocada na discussão desse processo, quanto à multa adequada ao caso concreto. Naquela 

ocasião se discutiu, não me recordo se na fase de discussão ou votação, quanto ao valor adequado. 

O nosso regimento prevê que se aplique a multa e as penalidades mais benéficas ao jurisdicionado. 

Na época, pelo que se viu, o eminente relator aplicou a multa mais alta, com base na legislação 

vigente, em dezembro último. E como se trata de contas de gestão do exercício de 2010, o que nós 

propomos aí, com base na norma regimental e nas discussões que achei bastante pertinentes 

naquela ocasião, foi a redução para o valor da norma da resolução à época dos fatos. E o valor 

máximo à época, seria R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). As outras consequências decorrem da 

própria aplicação desse entendimento, a adequação das outras multas. Gostaria só de fazer esse 

esclarecimento, a minha condição se deu como fiscal da lei na sessão, fui eu que fiz, estava aqui 

como representante do Ministério Público, nessa condição que eu atuei, até para evitar problemas 

futuros, caso venhamos a ter uma execução pelo estado dessa dívida e venhamos a ter problemas. 

Espero que tenha esclarecido. Terminada essa fase, foi anunciado o voto, oportunidade em que Sua 

Excelência frisou conhecer dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, concedendo-lhes 

parcial provimento fixando-se a multa ao senhor Paulo Roberto Mergulhão no valor de R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais), pela irregularidade apontada, imputando-se, ainda, multa a cada 

um dos  senhores Cledes Aparecido da Silva e Rogério Wanderlei Kuntuz, no valor de R$28.000,00 

(vinte e oito mil reais), pela grave infração à norma legal constatada na contratação e ordenação de 

pagamento de empresas de suas propriedades, com base da Resolução TCE/PA nº 17.459, de 

27/11/2007, c/c art. 283 do RITCE, mantendo decisão inalterada em seus demais termos. 

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, Sua Excelência informou a respeito das matérias 

administrativas: Senhores Conselheiros, senhora Conselheira, submeto à deliberação plenária a 

solicitação de autorização para a celebração de acordo de cooperação técnica a ser firmado com a 
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União, através da secretaria do Tesouro Nacional, Atricon, e o Instituto Rui Barbosa, com vistas 

ao desenvolvimento de diversas ações voltadas ao fomento da transparência da gestão fiscal e 

apoiar o exercício do controle social. Está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não foi o Conselheiro André que pediu vistas nesse 

documento? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Não, foi outro processo. Quando ele voltar, vamos apreciar a referida matéria. 

Como ninguém discute, em votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu acho que esses termos de cooperação só vêm somar e nos 

fortalecer, então é sempre bem-vindo. É o tipo de matéria que eu voto com muito prazer, porque a 

gente não pode caminhar só. Na hora que trabalharmos juntos, conseguimos melhores resultados. 

É bom para o Tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada na Resolução nº 19.016, desta data. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nos termos do artigo 10, 

alínea A da resolução 17.659 dou conhecimento ao douto plenário a respeito do relatório de gestão 

fiscal do Ministério Público de Contas do estado do Pará, referente ao primeiro quadrimestre de 

2017. O processo de fiscalização cumpriu a tramitação regular, sendo exarados respectivos 

pareceres da secretaria de controle externo e do douto Ministério Público de Contas e a relatoria 

do excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, onde foi plenamente atestada a 

obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Hoje é um dia que o mundo precisa 

festejar. Antes de vir para cá, eu estava ligado na televisão, quando anunciou que eles tiveram 

sucesso resgatando o treinador, que era a última pessoa que estava naquela caverna na Tailândia. 

Uma operação com sucesso. Onde fica a reflexão? Foi a solidariedade do mundo todo, que pessoas 

do mundo todo se uniram para salvar vidas. Pena que um voluntário morreu, trabalhando com 

amor, se dedicando pela causa. Mas todos os garotos e seu treinador foram resgatados. 

Precisamos celebrar essa vitória, esse bem e essa demonstração de amor que o mundo teve. Que 

bacana. Isso me faz crer que esse mundo tem jeito, a gente valorizando essas boas ações, fazendo 

bem à humanidade que a gente vai construir um mundo melhor. Graças à Deus. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Graças à 

Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas que tiveram o sentimento de torcer pelo sucesso do 

resgate fizeram suas orações. Eu pensei muito naquelas mães, como mãe. Ver uma mãe olhando 
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seu filho e não poder chegar próximo e fazer algo. Somente rezar. Eu tenho certeza que muitas 

pessoas se solidarizaram torcendo e orando. E os que puderam, chegaram até eles, foram e fizeram 

o melhor. Infelizmente também lamentamos a perda daquele senhor que doou a vida. É um exemplo 

de Cristo que doou a vida por nós. Ele praticou a caridade, praticou o amor. É uma sensibilidade. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu falava aqui há 

pouco com os colegas sobre a atitude do treinador. Hoje saiu uma notícia de que ele ficou sem se 

alimentar para poder alimentar as crianças e ele era o mais debilitado, mas ficou por último. 

Decisão dele. Sem comentários. São reflexões para nossas vidas. Graças à Deus ele já está sendo 

cuidado. Fica aí a lição, é daí que a gente tira os ensinamentos para nossa vida, esses momentos 

difíceis de adversidade. Deus no comando, deu tudo certo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu penso que na vida tudo são os emblemas. Acho que 

isso devia mexer no sentimento da solidariedade das pessoas, temos tantos refugiados dos seus 

países pedindo abrigo nos países dos outros, deixando suas famílias, suas casas e a gente vê o 

egoísmo predominando. O mundo, como dizia o Lennon, deveria ser um mundo sem fronteiras, sem 

barreiras, e ele acabou sendo morto por um radical. Nesse emblema, eu me recordo dos dois 

exemplos: o treinador fica por último nas cavernas, para uma demonstração de solidariedade 

intensa com os meninos que lá estavam, arriscando naturalmente a vida; e fica aquele exemplo 

negativo que o mundo tomou conhecimento que o comandante foi o primeiro a pular do navio. São 

esses exemplos que precisamos fazer distinção, aqueles que são responsáveis, solidários, 

cumprindo com seu dever, e aqueles que no primeiro espirro, tiram o time de campo. Ali tantas 

vidas se perderam pela covardia de um comandante. São emblemas que a gente vê o caminho a 

seguir, este ou o outro. Este é o exemplo de paz, fraternidade que deveria povoar o caminho e 

cabeça dos poderosos, aqueles que têm suas mãos em todos os níveis, em todos os países do mundo. 

E, por exemplo, com todos os avanços tecnológicos, a busca pela Lua, por Marte e temos a fome no 

mundo, quando sabemos que se o mundo tivesse condição de ter paz, não haveria mundo com fome. 

São reflexões grandiosas que um momento como esse nos traz. Há os bons, mas infelizmente há os 

maus também. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: De fato, nós vivenciamos um exemplo de solidariedade e de união de esforços de 

homens de boa vontade, mas principalmente eu reputo isso ao poder da oração. O mundo todo se 

uniu em oração e graças à Deus, aparentemente todos estão bem, com algumas sequelas, mas que 

os médicos irão resolver. Mudando de assunto, eu preciso informar que a ouvidoria encaminhou à 
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presidência desta corte o relatório trimestral, assim como já se encontra disponível nas caixas de 

e-mail de todos os senhores. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns, Conselheira, pelo maravilhoso relatório. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Mérito da minha 

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

Oliveira: Vêm se destacando esse trabalho, que foi iniciado pelo Conselheiro Odilon, que hoje está 

numa outra pasta, mas também tem ajudado bastante na ouvidoria, dando um salto de qualidade 

nesse trabalho. Ontem eu recebi uma pessoa do estado e uma de suas assessoras disse que vem 

acompanhando nosso trabalho através da ouvidoria. Ela falou do acompanhamento das nossas 

sessões plenárias, todas eles têm o cuidado de acompanhar para observar nossos julgados. É uma 

servidora do estado, eles têm uma pessoa que acompanha, ela mesma faz questão de ver. Para ver 

a importância da internet, das redes sociais. Isso é muito importante, é gratificante, para que a 

gente possa cada vez mais apresentar melhor nosso trabalho. Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e vinte e um 

minutos (10h21min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 10 de julho de 2018. 
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