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Nº 5.572 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta e um (31) 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 

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

Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, 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 Conselheiro André Teixeira Dias, em 

tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia vinte e cinco (25) de julho de 2018, na forma do disposto no parágrafo 

único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma 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 Luis da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Declaro-me 

impedida por força regimental. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência 

solicitou o seguimento da sessão, oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo 

nº 2009/53744-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, responsável 
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Renan Lopes Souto, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida 

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

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor atualizado da verba repassada, 

bem como pela aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A presidência acenou com 

a afirmação de que embora regularmente notificado, o responsável supracitado 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 as 

contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), pelo débito e R$931,59 (novecentos e trinta e 

um reais e cinquenta e nove centavos), pela grave infração legal, e, isentar da aplicação da 

multa à senhora Eutália Barbosa Rodrigues, de acordo com a manifestação do Ministério 

Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2016/50666-1, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, responsável Adamor Aires de 

Oliveira, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinou pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável extensiva ao senhor José Alberto Colares e por fim, com as determinações aos seus 

responsáveis. A presidência acenou com a afirmação de que embora regularmente notificado, o 

responsável supracitado esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou no foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de julgar as contas regulares com ressalva. 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 
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§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. No seguimento, foi anunciado o Processo nº 2006/51802-0, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, 

responsável Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja 

Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

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

devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável, deixando de pugnar, neste aspecto em concordância com a manifestação última da 

SECEX/3ª CCG do Tribunal, pela responsabilização solidária e cominação de multas à Senhora 

Mariléa Ferreira Sanches, ex-Titular da SEPOF. A presidência tornou público que o 

responsável, embora regularmente notificado, não se fez presente e nem se representar à sessão. 

Pausa. A matéria foi ao centro da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, 

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de 

valores, aplicando ao responsável a multa de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos) 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 da relatora. No mesmo entendimento, o 

senhor secretário anunciou o Processo nº 2014/50515-8, que trata da Tomada de Contas 

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

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

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária entre seu responsável e a Paróquia São Francisco de Assis em Monte Alegre, além da 

aplicação das multas regimentais. Presente em plenário, o senhor José Hermínio Dias Feio, 

representando o jurisdicionado notificado, fez uso da palavra conforme preceituam os ditames 

legais e regimentais: Excelentíssima presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

doutora Maria de Lourdes, aqui faço um abraço trazido do bispo Flávio Giovenalli, da diocese 

de Santarém, e repasso a todos os conselheiros o mesmo apreço. Doutor Julival Silva, na 
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pessoa dos conselheiros substitutos, doutora representante do Ministério Público, que 

grandiosamente guarda o direito da sociedade civil aqui dentro do Tribunal, e os servidores 

desse Tribunal, principalmente a doutora Cláudia da secretaria que nos faz representar aqui 

dentro aos defensores e réus um brilhante serviço. Primeiramente, nós queremos destacar que 

a paróquia de Monte Alegre, São Francisco de Assis, ela é filial da diocese de Santarém. Como 

filial, um CNPJ de filial, ela foi trazida a esse processo como responsável pela prestação de 

contas. Às folhas um do processo 2014/50515-8 abriu a instrução com o CNPJ da diocese de 

Santarém. Nesse processo figuram, então, dois CNPJ, um da diocese de Santarém e outro da 

filial paróquia de São Francisco, cujas notificações foram endereçadas ao Frei Michael James. 

O Frei Michael James, em 2008, depois de prestar mais de 60 anos de trabalho aqui na 

Amazônia, foi devidamente enviado para seu estado natal dos Estados Unidos, com problemas 

de saúde física e mental. Desde 2005 a diocese de Santarém presta serviço ao estado, através 

da superintendência do sistema penal, não só no município de Monte Alegre, mas diversos 

municípios, fazendo esse serviço de alimentação aos presos. Por cinco reais dia, café, almoço e 

janta. O ilustre conselheiro enfatiza que são 22 presos. Na verdade, não são 22. Ora são 40, 

ora 50, já tiveram 80 presos na delegacia de Monte Alegre e todos os dias você tem que dar 

almoço, café e janta para esse preso, por esse mesmo valor, não tem aumento e nem 

diminuição. Então, há uma grande contrapartida da igreja nesse sentido, porque o convênio 

não pagou a energia, não pagou o gás, as quentinhas, as colheres descartáveis, água gelada, o 

suco, a entrega, as pessoas que foram fazer a alimentação. Então não houve, nesse sentido, 

uma malversação do dinheiro público ou dano ao erário no sentido formal de o dinheiro não 

ter sido aplicado. A gente quer afastar essa possibilidade, porque temos um laudo conclusivo 

da própria Susip, do diretor geral, afirmando que o serviço foi feito. Não por uma vez, mas sim 

em 2005, 2006 e 2007. Em 2008, 2009 tem outro laudo. E atestado hoje por outras pessoas 

também que fizeram parte desse processo, promotor público, delegado da cidade, juiz titular da 

vara de execução e outros membros que fizeram parte desse processo. Nós trazemos aqui hoje. 

Infelizmente, nós da paróquia sabemos que é responsabilidade de quem pega qualquer dinheiro 

público prestar contas. Mas os fatos que ocorreram nesse período, foram fatos atípicos, a 

vontade do legislador daquela época, que era Frei James, que era o administrador local.  A 

responsabilidade é da diocese, matriz, é ela que é o polo para cobrança, que vai pagar, ser 
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executada ou não, que vai ser responsabilizada. Então, na instrução processual, houve um erro 

formal de dizer que o CNPJ era da diocese, visto que o CNPJ, a finalização sete, não é 

principal. O principal é finalização um. Para efeitos de jurisprudência, o Tribunal de Contas 

da União já julgou que a filial não responde automaticamente por um contrato feito, sem 

revelia do principal. Então se ela fez com autonomia do principal, o principal responde por 

esse dano ao erário ou prestações de conta. Então nós demos entrada hoje na prestação de 

contas desse processo de 2008 na secretaria, com pedido de abertura da instrução processual, 

conforme artigo 179 do regimento interno. Nós queremos pedir ao pleno que acate essa 

prestação de contas, analise novamente, com a luz em cima do CNPJ da diocese de Santarém, 

que detém 50 CNPJ, na verdade. Na folha um do processo que nós apresentamos agora, é bem 

claro que o CNPJ que está sendo feita a prestação de contas especial é da diocese Santarém, 

mas o contrato foi assinado com o CNPJ da paróquia de São Francisco. Então por isso que as 

notificações foram feitas ao senhor Michael. Inclusive, a última agora, dia 27/07, foi 

endereçada a ele em Monte Alegre, mas já sabíamos que ela era endereçada ao Dom Flávio 

Giovenalli. Sem mais, nós colocamos aqui uma petição inicial apontando todos esses pontos, 

solicitamos que fosse reaberta a instrução processual, para que esses fatos fossem elucidados, 

colocamos documentos que não eram sabidos. Dom Flávio entrou em 2012, o processo é de 

2008, esses documentos não eram de conhecimento dele, que reside em Santarém, agora é que 

conseguimos esses documentos de pessoas que trabalhavam naquela época em Monte Alegre. 

Não são documentos novos, são antigos, mas que só agora vem ao processo, conforme o artigo 

273 do regimento interno. A gente não vai usar agora, que é uma ação rescisória, que ela pode 

ter documentos que não eram sabidos do presidente. Nós colocamos também recibos de 

compra, declarações tanto dos presos, como das pessoas que participaram do processo. Para 

finalizar, nós queremos solicitar nesse processo que haja uma análise técnica e financeira, por 

parte do controle externo do Tribunal. Ao nosso ver, só houve análise financeira, não foi 

levada em conta análise técnica, conforme do decreto nº 768/2013 no seu artigo 13, que deixa 

claro que a análise técnica é para ver o objeto. São duas prestações, uma é o objeto, se foi feito 

o convênio, se foi feito de bom tempo. Nesse processo, o objeto é alimentação dos presos, por 

dois anos. E a Susip atesta, de forma técnica, que o objeto foi feito, os presos declaram aqui, 

“nós fomos alimentados”, tem declaração de delegado, responsável pelo processo na igreja 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1110

fala que o processo foi realizado. Não há nenhuma queixa, nem no Ministério Público local, 

nem na defensoria, nem no juizado. A parte técnica foi atendida. A parte financeira, agora nós 

conseguimos juntar os extratos, os balancetes, os demonstrativos, a relação de pagamento, 

tudo o que era possível juntar, nós juntamos agora. Nós queremos agradecer ao doutor Julival, 

que teve a grandeza de dizer, “conheço a região, sei a dificuldade que é para você sair de 

Santarém, chegar em Monte Alegre, e com tanto tempo, 10 anos depois”. E pedimos, dentro do 

regimento interno e do princípio do contraditório e da ampla defesa, que seja aceita a nossa, 

mesmo que intempestiva, mas de forma que possa sanar as deficiências de prestação de contas 

da diocese de Santarém. Que, diga-se de passagem, nunca deixou de prestar contas, apenas 

não teve as condições na época e dentro desse processo. Nós agradecemos e deixamos 

subscrito a todos os conselheiros um abraço do povo de Santarém, do povo de Monte Alegre e 

do bispo Dom Flávio Giovenalli. Muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, muito bom dia a Vossa Excelência, senhora procuradora de contas, doutora Deíla, 

Conselheiro Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Odilon Teixeira, Rosa Egídia, Conselheiro 

substituto Julival, doutora Milene, Daniel, Edvaldo, servidores da casa, Ministério Público, 

cumprimento neste momento o defendente José Hermínio Dias Feio. Eu me dirigi a ele há 

pouco para saber a formação dele, se ele era advogado, ele se explicou para mim. Eu quero 

cumprimentar Vossa Excelência, porque sua defesa foi muito boa. Ele é administrador e 

bacharel em direito. E Conselheira Lourdes Lima, o assunto nós conhecemos muito bem e 

precisamos entender o contexto. Dentro da hierarquia da igreja católica, tem a paróquia e a 

diocese. Na paróquia, tem um padre que a dirige, a diocese tem um bispo que a dirige. É muito 

importante isso. Eu vou lembrar para nossa região, o município de Vossa Excelência é uma 

paróquia e estamos vinculados a diocese de Bragança. Dentro da hierarquia da igreja, depois 

vem a CNBB, a nível de Brasil, que congrega todos os bispos do Brasil, depois só tem o Papa. 

Não dando certo a gente tem que recorrer a ele. A igreja católica tem uma pastoral chamada 

pastoral carcerária e aí que entra a igreja. Porque poderiam dizer, por que que a igreja 

católica está fazendo um tipo de convênio desse para esse tipo de trabalho, de gasto. Então é 

importante ressaltar que, na verdade, a igreja está fazendo um favor para o estado, a igreja 

não tem essa obrigação. Como a igreja tem um trabalho social com os presos, visita esses 
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presos, acompanha a família, e a igreja como instituição tem credibilidade, foi que a Susip 

pediu o favor. E não foi só em Santarém, Monte Alegre, foi em todo o estado do Pará, e a 

igreja estendeu a mão. Agora tem dioceses e dioceses, paróquias e paróquias. Nem todos os 

padres de uma determinada paróquia que celebrou o convênio teve o mesmo cuidado e 

organização, é verdade. Neste caso aqui, não. A defesa muito bem-feita e creio que os 

documentos apresentados vão clarear tudo e esclarecer o que aconteceu. Agora, o que me 

chamou a atenção também, três refeições a cinco reais é brincadeira. Eu fiz a reflexão porque 

é um assunto muito interessante. Eu falo isso porque eu já fui lá, eu entrei em presídio, já fiz 

visita, tanto em Americana como o de Bragança, que vou sempre. Numa das unidades 

prisionais, quando éramos deputados, eu e o Conselheiro Nelson pulamos o muro numa visita 

representando a assembleia, porque não nos deixaram entrar. Eu, com minha perna pequena, 

fiquei preso no muro, tiveram que me resgatar. Mas a gente resolveu o problema. Só sabe o 

que é uma casa penitenciária quem já foi lá, o negócio é feio. E vou dizer mais, o preso se 

impõe, balança a grade, se a comida tiver boa ele não quer, ele exige ainda comida de 

qualidade. É um negócio muito complicado. A gente compreende as dificuldades do estado, é 

uma área muito sensível, quanto mais se constrói cadeia, mas presos têm, o negócio é grave, 

tem que atacar as causas do problema. Mas eu acho que a parceria com a igreja católica 

ajudou bastante, porque a igreja conhece a família do preso. Imaginemos Monte Alegre, um 

presídio grande, o presidiário é do interior de Monte Alegre, imaginemos que a família dele 

seja pobre. Como a família dele vai levar comida para o presidiário no centro de Monte 

Alegre, onde está a casa penitenciária? O estado não tem estrutura, não tem uma boa cozinha, 

corpo funcional para fazer isso. É tudo muito complicado. Aonde o estado não tem estrutura foi 

que entrou a igreja católica, com um trabalho social. Eu gostei da defesa, vou analisar com 

calma a manifestação do relator para poder me manifestar, muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria 

aproveitar a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência, doutora Deíla, Conselheiro 

Nelson Chaves, Luís Cunha, Odilon, Rosa Egídia, conselheiros substitutos doutor Julival, 

doutora Milene, Daniel, Edvaldo. Cumprimentar a secretaria na pessoa do doutor Tuffi, Jorge, 

todos que acompanham a secretaria, senhoras e senhores da galeria, sejam bem-vindos 

sempre. E cumprimentar também os internautas, que estão nos acompanhando através da 
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internet. Eu sempre cumprimento, parabenizo e agradeço, é muito importante nós estarmos 

sendo acompanhados pela sociedade através, não só da plateia, mas pela internet que 

acompanha nosso trabalho e com certeza contribui com o controle social. Presidente, eu 

cumprimento José Hermínio Dias Feio, que apresentou aqui a defesa, o contraditório, trazendo 

documentos novos – antigos mas que para o processo são novos. Eu queria apenas fazer um 

elogio ao Conselheiro Luís Cunha. Para muitas pessoas que não conhecem a história toda, 

todo o processo como se desenrola, ele explicou muito bem a história toda desses 

procedimentos. Eu cumprimento ele pelas palavras, pela didática, informando não só a nós do 

plenário, mas toda a sociedade que assiste através da internet, não só nesse processo 

especificamente, da pastoral carcerária. De fato, existe um papel muito importante da igreja 

nesse sentido. A igreja não tem obrigação de fazer isso e quando ela assume esse papel, está 

ali representando o estado efetivamente. O estado passa essa responsabilidade a igreja, que 

muito amor, carinho e dedicação, tenho certeza que não só os recursos que foram destinados, 

mas uma contribuição significativa da sociedade para ajudar especificamente nesse projeto de 

alimentar os presos, somando isso o estado, o amor, a dedicação da igreja e dos que fazem a 

igreja, faz que esse projeto em si aconteça. Falam em cinco reais, mas com certeza existe ali 

uma contribuição que vem multiplicar. Tenho certeza que nós temos a responsabilidade de 

analisar o que está nos autos e o que está nos autos é o que existe. Por conta disso, vejo em 

todos os Conselheiros que não há intenção nenhuma em prejudicar, ao contrário, existe uma 

intenção positiva em contribuir para que o projeto efetivamente continue e aconteça dentro da 

regularidade na sua maior normalidade possível. Com essa contribuição que trouxe hoje 

doutor José Hermínio, poderá esclarecer todas essas questões com relação ao processo. Para 

encerrar, cumprimentar mais uma vez o Conselheiro Luís Cunha, que esclareceu a muitos que 

não compreendem. Se receber olhando a letra fria da lei, acaba culpando e responsabilizando 

de forma injusta pessoas que estão fazendo o bem, trabalhando em prol da nossa sociedade. 

Não sei se esse é o caso, espero que sim, que seja mais um caso de apenas esclarecimento e a 

coisa venha a fluir de forma normal. Eu queria já adiantar que se o Conselheiro Julival, 

relator do processo, aceitar a documentação, já quero demonstrar meu voto favorável a 

reabertura e a busca da verdade do esclarecimento, no sentido de a gente fazer justiça. Pausa. 

A matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 
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receber os documentos apresentados e solicitou a reabertura da instrução processual. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a posição apresentada 

pelo 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 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51063-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Uruará, responsáveis Mário 

Antonio Matias Lôbo e Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento 

das disposições legais e constitucionais, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pela irregularidade das contas, sem 

devolução de valores e aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis e extensiva ao 

senhor José Alyrio Wanzeller Sabbá e por fim expedição de recomendação ao Banco do Estado 

do Pará. A presidência acenou com a afirmação de que embora regularmente notificados, 

nenhum dos responsáveis supracitados estiveram presentes e nem se fizeram representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou no âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem importar 

em devolução de valores, aplicando as seguintes multas: Ao senhor Mário Antonio Matias Lôbo 

a multa de R$719,52 (setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) pela 

irregularidade apontada; Ao senhor Eraldo Sorge Sebastião Pimenta as multas de R$719,52 

(setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) pela irregularidade apontada e 

R$719,52 (setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) pela instauração da tomada 

de contas; e , ao senhor José Alyrio Wanzeller Sabbá a multa de R$719,52 (setecentos e 

dezenove reais e cinquenta e dois centavos) pela não emissão do relatório de acompanhamento 

da execução do convênio. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

posição da relatora. Imediatamente, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 

2006/51052-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Orleandro Alves Feitosa, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério 
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Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo não conhecimento 

do recurso e, caso assim não entenda a Corte, no mérito o desprovimento do recurso, mantendo 

in totum o teor do Acórdão guerreado. A presidência informou que embora regularmente 

notificado, o recorrente supracitado não esteve presente e se fez representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou no foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de conhecer do recurso, para no mérito dar-

lhe parcial provimento, para reduzir a devolução para a importância de R$110.344,34 (cento e 

dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), mantendo-se os demais 

termos da decisão recorrida. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto 

artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2017/51841-8, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Denimar Rodrigues, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha que, ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve o imediato deferimento. 

Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2016/51261-0, que versa sobre o Pedido de 

Rescisão formalizado por Wallace Pereira da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja 

Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo disposição legal e 

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

parecer exarado nos autos opinou pelo desconhecimento do recurso e, no mérito, por sua 

improcedência para que as contas sejam mantidas como irregulares, mantendo-se a devolução 

do valor conveniado, bem como a manutenção das multas regimentais aplicadas, haja vista a 

impossibilidade de fixação do nexo de causalidade. A presidência tornou público que embora 

regularmente notificado, o peticionante não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria entrou no foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do pedido, para no mérito dar-

lhe provimento, passando a julgar as contas regulares com ressalva, excluindo a multa de 

R$720,00 (setecentos e vinte reais) pelo dano ao erário, mantendo-se os demais termos da 

decisão questionada. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação da relatora. Na ordem da pauta, foi anunciado o Processo nº 2017/52359-7, que 

trata dos Embargos de Declaração opostos por Ana Paula dos Santos Magalhães, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, tornando 

público o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse 

processo. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério 

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

provimento. A presidência acenou com a afirmação de que embora regularmente notificada, a 

recorrente supracitada não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou no foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer os Embargos e negar-lhes 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. Desta feita, foi a vez do anúncio do Processo nº 2017/52959-3, que agasalha o Pedido 

de Rescisão formalizado por Josefa Marcolino da Silva, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que ao solicitar a retirada deste processo 

da pauta, obteve o imediato deferimento. 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, consoante material distribuído através dos e-mails 

corporativos de Vossas Excelências, no último dia 25 de julho, após a sessão ordinária, 

submeto a consideração plenária a proposta de alteração de resolução de número 8.827/2016, 

que dispõe sobre o manual de suprimento de fundos dessa corte de contas. A proposta da lavra 

da secretaria de administração e de controle interno, visa alterar os valores contidos no 

referido manual, que sofreram alterações provocadas pela entrada em vigor do decreto 

número 9.412 de 18/06/2018 que atualizou os valores das modalidades de licitação, que trata o 

artigo 23 da lei 866/93. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.021, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Da mesma 
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forma anteriormente referida, foi distribuída na mesma data através dos e-mails corporativos 

de Vossas Excelências, a minuta de resolução elaborada pela secretaria de controle externo, 

que dispõe sobre procedimentos para protocolização, atuação e exame das prestações de 

contas anuais de gestão. Segundo as diretrizes estabelecidas pela resolução TCE-PA número 

18.919/2017, consolidadas as emendas apresentadas pelos Conselheiros substitutos Milene 

Cunha e Edvaldo Souza e, ainda, com a participação efetiva do nosso corregedor, doutor 

Odilon Teixeira. Está em discussão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.022, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira:  

Conselheiro Luís eu pediria que Vossa Excelência permanecesse aqui, pois eu gostaria de 

nesse momento deixar nesta data registrado o aniversário de Vossa Excelência que aconteceu 

no domingo passado. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está muito feliz, apesar de estar 

longe me lembrei, liguei, Vossa Excelência estava ao lado de sua digna família, festejando 

naquele paraíso de Augusto Corrêa. Gostaria de deixar meus votos de felicidade aqui nessa 

sessão plenária, o registro desta data maravilhosa para Vossa Excelência que tem sido nesta 

corte de contas um grande amigo, somos amigos há muito tempo, desde a época de 

parlamentares, conheço sua família, seus pais, no dia que estive na sua propriedade visitando 

Vossa Excelência, junto com o grupo de jogadores da ASTCEMP, seu pai firme e forte 

torcendo, participando, no campo e com certeza ele torce pelo seu sucesso em todos os níveis. 

Parabéns, que Deus continue lhe abençoando, que Nossa Senhora seja sempre sua protetora 

lhe cobrindo com seu divino manto, ao lado de seus familiares. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Rapidamente gostaria de 

parabenizar os aniversariantes da semana, eu estava de férias semana passada, gostaria de 

cumprimentar doutor Luís Cunha, doutor Julival, pedir vênia também para parabenizar um 

colega de gabinete, doutor Claudio Cativo que sempre está comigo, desejar a todos muita 

saúde, bênçãos de Deus e incontáveis alegrias ao lado da família dos senhores. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, foi um 

pouco diferente do Conselheiro Edvaldo, teve uma festa, o convite era extraordinário. Foi lá 

em Augusto Corrêa, teve gente que por força da distância foi de helicóptero. Foi 

extraordinário, Conselheiro Luís Cunha sempre recebe bem as pessoas, o Julival já foi mais 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1117

reservado, só 200 convidados. Luís Cunha passou de mil, teve aparelhagem, DJ. As duas festas 

foram boas. Já cumprimentei, dei meu abraço aos dois queridos, só quero me somar às 

palavras da doutora Rosa Egídia, extensível a assessoria, doutor Cláudio. Todo dia de manhã 

cedo ele está aqui no plenário, a gente se cumprimenta. Parabéns, que Deus abençoe a todos 

os três com muita saúde, muita sabedoria e que guarde dando livramento de todo o mal. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O 

Conselheiro Cipriano acrescentou outra coisa que eu não sabia. Teve gente que chegou de 

helicóptero. Aquilo é um latifúndio, a gente chegar por água, terra e ar. Realmente, eu conheço 

a propriedade do doutor Luís Cunha, é belíssimo, tem um igarapé fantástico ali. Eu vi o Globo 

Rural e lembrei de Vossa Excelência, era sobre a questão da recuperação de nascente lá em 

Minas, onde se via claramente os peixinhos nadando. Eu lembrei do igarapé de Vossa 

Excelência, de água pura, cristalina, uma propriedade simples, mas belíssima. Eu já tinha feito 

meus cumprimentos ao Conselheiro Luís Cunha, desejando saúde, felicidades, alegria, muita 

paz. Conselheiro Julival também, desejamos da mesma forma saúde, paz, alegria, sucesso 

sempre. O Conselheiro Luís Cunha ultrapassou o recorde do Edvaldo, foi contado lá tinha 603, 

Edvaldo só tinha 600. E o Cláudio Cativo que assessora a Rosa, eu fui colega de turma do pai 

dele, é meu fraterno amigo, além de tudo, do abraço, desejo de saúde, felicidades, aquelas 

nossas valorosas e vitoriosas saudações sempre. Que Deus proteja a todos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom presidente, senhores 

Conselheiros, senhora procuradora de contas, conselheiros substitutos, senhoras e senhores. 

Apenas, presidente, me somar a tudo que já foi dito, são duas pessoas que tenho profundo 

apreço. Doutor Julival, eu e ele temos uma história quando chegamos aqui no Pará, é 

prazeroso, de vez em quando a gente lembra de alguns episódios. Da mesma forma, o 

Conselheiro Luís Cunha, com todo seu jeito peculiar, a gente mantém uma profunda amizade, 

uma pessoa agradável, uma boa companhia. Tenho certeza que as famílias de Vossas 

Excelências, são muito queridas e têm muita consideração pelos dois. Da mesma forma, quero 

desejar a ambos uma vida longa, muito próspera, Julival diz que a vida é muito transitória, 

efêmera, então é preciso que os momentos especiais sejam compartilhados com as famílias, 

com os amigos e com aquelas pessoas que temos muito apreço. É isso que eu desejo a vocês e 

Deus continue os iluminando. Estendo aqui ao doutor Claudio também os parabéns pelo seu 
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aniversário. Parabéns a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Em nome de todos os colegas procuradores dar 

os votos de parabéns, muita saúde, alegria ao Conselheiro Luís Cunha, ao Conselheiro substituto 

doutor Julival e ao doutor Claudio, são pessoas bastante queridas por nós e que essa alegria de 

vocês continue contagiando esse tribunal e toda a família de vocês. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia presidente, doutora Deíla 

representando o Ministério Público, senhores Conselheiros, substitutos, quem nos ouve. Bem 

rapidamente, até porque não quero comprometer a ação do Conselheiro Luís Cunha, a saúde física 

dele, eu quero deixar registrado aqui, na verdade, esse mês de julho é um mês extremamente 

iluminado em termos de aniversariante. Afinal de contas, fizeram aniversário três pessoas que eu 

tenho grande carinho e que fazem morada no meu coração, doutor Luís Cunha, doutor Julival, 

doutor Edvaldo, pessoas por quem eu tenho a máxima admiração. Doutor Luís Cunha pela 

grandeza do seu carisma e pela bondade do seu coração; Conselheiro Julival também pela 

espiritualidade, meu companheiro e parceiro de bancada, de trabalho, a quem estou sempre 

buscando apoio; assim como também doutor Edvaldo, que apesar de recente, só tem nos ensinado e 

nos engrandecido com sua presença e sua amizade. Também aproveito para dar os parabéns ao 

servidor Cláudio Cativo, que também está aqui no tribunal sempre de manhã. Que todos vocês 

tenham muita saúde, muita paz, prosperidade, que sejam sempre abençoados nas suas missões, 

propósitos e em suas vidas. Parabéns. Eu teria alguns comunicados a fazer em relação a questões 

relevantes da reunião da Atricon, mas eu vou deixar para fazer na quinta-feira até para a gente 

não protelar. Eu falo amanhã. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Senhora presidente, doutora Deíla, Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, 

Odilon Teixeira, doutora Rosa Egídia, colegas que me ladeiam, doutora Milene, doutor Edvaldo. 

Faço menção de forma conjunta ao doutor Luís Cunha. Com todo o respeito, vou alcunha-los. 

Doutor Luís Cunha, o amigo; doutor Julival, o profeta. A quem eu desejo toda a felicidade do 

mundo, que Deus os abençoe e guarde e lhes dê Shalon La Rhema. Estendo meus cumprimentos ao 

servidor Cláudio Cativo, parabenizo a todos. Reitero minhas felicitações, vocês têm morada 

especial em nossos corações, assim como doutora Milene, no meu também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia a todos. Me 

somo às palavras, são pessoas iluminadas, Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro substituto Julival, 

tenho muito carinho, só posso desejar coisas boas. Soube que as festas foram pequenas, singelas, 
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600 e poucas pessoas convidadas, infelizmente eu não fui uma delas, mas vi pelas fotos que foram 

bonitas. Tirando as brincadeiras, só posso desejar coisas boas e que Deus abençoe a vocês e a 

família. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Também quero parabenizar o Conselheiro Luís Cunha, o amigo, generoso, que Deus lhe abençoe 

ricamente. Já pude fazê-lo pessoalmente, só para registrar, que Deus abençoe, abençoe sua 

família, lhe dê plena felicidade. Parabéns também o Cláudio Cativo, que Deus abençoe a sua 

família. Agradeço a todos pelas palavras generosas a mim dirigidas pelo meu aniversário. Muito 

obrigado. Temos um relatório de viagem também para fazer, mas amanhã eu faço devido ao 

adiantado da hora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, é muito bom ouvir tudo o que foi dito aqui. Só coisas boas aconteceram no 

domingo, o Remo ganhou, eu estava no evento do meu município, num balneário que não é meu, é 

público, mas é o mesmo igarapé que passa na minha propriedade, e tinham cinco mil pessoas no 

domingo. Eu era um deles. E o helicóptero na verdade deu prego, foi um drone que passou por lá. 

Eu quero agradecer, eu fiquei mais na zona rural no final de semana, mas quando eu cheguei a 

noite que eu fui ver as mensagens, nossa, tantas mensagens maravilhosas que recebi dos nossos 

colegas Conselheiros e dos nossos servidores aqui do TCE. Eu quero agradecer a vocês que 

carinhosamente escreveram coisas bonitas que fazem bem para o coração da gente. Doutor Julival, 

Vossa Excelência é sempre iluminado, sou seu fã. Vossa Excelência tem muito a dar, em todos os 

sentidos, do profissional, do ser humano, pai de família e como um homem de Deus, sempre 

encontra uma palavra certa no momento certo para nos dizer. Sou um grande admirador, que Deus 

lhe abençoe. Também mando um abraço ao doutor Cláudio Cativo, a gente sempre o vê atento, 

acompanhando todas as nossas sessões, que Deus lhe abençoe. Conselheiro Nelson, vou encerrar 

em um minuto e vou fazer um registro do coração. Esse final de semana, na sexta, no sábado e no 

domingo, inclusive no dia do meu aniversário, eu fiz uma coisa que me encheu de satisfação, 

emoção, que foi a implantação de uma escolinha de futebol para 120 garotos na minha cidade. Eu 

contratei daqui de Belém alguns especialistas, incluindo uma assistente social, são crianças, tinha 

que se associar ao conselho tutelar para fazer o trabalho certo, dentro da lei. Eu programei para 

60 crianças, num espaço que a gente tem lá da Arena Santa Cruz, que é o clube do meu município, 

que tem 41 anos. Eu fui presidente quando era solteiro desse clube. Quando chegou a hora, 

compareceram 120 crianças. E agora José? Reunimos os técnicos e decidimos, não vamos excluir 

nenhuma criança. Passamos aqueles dois dias e meio trabalhando com aquelas crianças, com os 
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pais. E hoje eles me passaram aqui uma foto, foi o primeiro dia oficial do treinamento regular. Vai 

ter uma turma de manhã na terça-feira e outra turma a tarde, novamente se repete na quinta. Foi 

para mim o maior presente que eu ganhei na vida, não me dei conta do tamanho da coisa, ver a 

esperança no semblante daquelas crianças, como se fosse a realização de um sonho para eles. E eu 

oferecendo tão pouco. Teve pai que chegou lá de manhã, deixou seus afazeres, ficou lá até o final 

no sol quente, só para ver o filho entrar naquele campo. Fiquei impressionado. Queria 

compartilhar com vocês, porque a ideia nossa com aquele projetinho é combater o mal que está 

destruindo a nossa juventude em Augusto Correia que são as drogas. A gente já tem duas turmas de 

música no nosso projeto, mas poxa, eu gosto tanto de futebol, como alguns Conselheiros, a gente 

joga aqui e ali ainda alguma coisinha, disse, agora eu vou fazer para um público que precisa 

certamente muito da nossa atenção que são as crianças. Fiquei impressionado. Já comecei a 

receber algumas manifestações de apoio, a gente vai chegar no sub 15, sub 17 e sub 20. Vou fazer 

a minha parte. Se eu conseguir contribuir de alguma forma para impedir que essa nova geração 

siga um caminho ruim, o das drogas, que está destruindo uma parcela da nossa população, eu acho 

que para mim é a compensação. E foi bonito de ver, eu vou tentar compartilhar depois as fotos, eu 

fiquei muito tocado. Vou me dedicar. Eu pensei uma coisa, a coisa foi outra, muito melhor, muito 

maior, se preciso vou buscar apoio, mas quero fazer desse caminho do esporte o caminho para se 

construir um ambiente melhor na nossa cidade. O tripé futebol, educação, porque tem que estar 

bem na escola, quem não estiver na escola não pode estar no projeto, e o outro é família. Estamos 

trabalhando as três coisas. Isso me chamou a atenção porque a gente teve logo o feedback desses 

três segmentos, da escola, da família e do esporte. Eu queria compartilhar com vocês, foi para mim 

muito bom viver aquele momento. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns Conselheiro Luís, que Deus continue te 

abençoando, te dando essa maneira de como tratar as pessoas, nós que te conhecemos já há 

bastante tempo sabemos do seu coração, o quanto ele é grande, que procura sempre dividir com as 

pessoas o que consegue na sua vida, hoje pensando nessas crianças, nesses adolescentes e os 

jovens. Parabéns, Deus te abençoe. Parabéns doutor Julival, também tem sido um grande 

colaborador desta corte de contas, da sociedade do Pará, que Deus continue dando muita 

sabedoria na sua vida. E ao doutor Claudio Cativo também nossos parabéns, continue ao lado 

dessa guerreira, dessa amiga doutora Rosa, como dizem meus conterrâneos, cola em mim que será 

sucesso. Colando nesta colega maravilhosa, você continuará tendo sucesso. Agora encerrando, 
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doutor Luís pode sair, a gente vai encerrando. Eu vou compartilhar com esse plenário o relatório 

da terceira reunião do colégio nacional de presidentes dos tribunais de contas do Brasil. No dia 26 

de julho estivemos em São Paulo, Vossa Excelência já tinha ido no dia que antecedeu nossa 

chegada, doutora Milene chegou no dia seguinte, na terceira reunião do colégio nacional de 

presidentes dos tribunais de contas do Brasil realizada no Plenário Paulo Planet Buarque, do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dos 33 tribunais de contas, nós tivemos a presença de 

28 presidentes nesta reunião. Os presidentes, assessores e técnicos participantes do encontro, 

foram recepcionados pelo Conselheiro presidente do Tribunal de Contas dos municípios de São 

Paulo, João Antônio Filho, que em sua mensagem de boas-vindas enalteceu a importância do 

controle externo para o fortalecimento do estado democrático de direito. Ele e o presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Renato Martins, nos recepcionaram com 

muita maestria, carinho e apreço, assim como os servidores dos dois tribunais. A reunião foi 

presidida pelo presidente do TCE do Maranhão, Conselheiro José Ribamar Caldas Furtado, que é 

o presidente do colégio nacional de presidentes. Nós tivemos a seguinte pauta: apresentação da 

ferramenta IRIS, desenvolvida pela área de tecnologia do TCM de São Paulo, o tema foi 

apresentado pelo coordenador da subsecretaria de fiscalização e controle do TCM de São Paulo, 

Dilson Ferreira da Cruz, que fez um breve relatório no que diz respeito a importância dessa 

ferramenta. Trata-se de informações e relatórios de interesse social, cujo objetivo é divulgar as 

informações ao público, relativas ao orçamento, licitações e contratos dos municípios de São 

Paulo. A apresentação também do grupo de trabalho da Atricon, IRB, sobre o acompanhamento 

das metas do plano nacional de educação, a exposição da ferramenta TCE Educa. O Conselheiro 

do TCE do Rio Grande do Sul, César Miola, apresentou o relatório do grupo de trabalho, resultado 

de acordo firmado entre a Atricon e o IRB com o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento de 

Educação, FNDE. Durante a apresentação do relatório, assistimos o vídeo do tutorial educa, que 

mostrou os passos como utilizar essa ferramenta, onde foi feito a simulação com o município de 

Alvorada do Rio Grande do Sul, o que poderá ser visualizado a qualquer município. Outro tema 

apresentado foi sobre a estratégia nacional de combate a corrupção e lavagem de dinheiro, Encla, 

colegiado criado em 2013, composto por inúmeras instituições, reúne 90 órgãos dos três poderes, 

Ministério Público, Tribunais de Contas e a sociedade civil organizada, que atuam direta ou 

indiretamente na prevenção e combate às irregularidades na administração pública. O Conselheiro 

César também abordou a pauta sobre a atuação dos tribunais de contas em relação à lei 
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13.460/2017, que versa sobre a proteção e defesa dos usuários de serviço público, a Carta dos 

Usuários. Após a apresentação dos temas, a palavra foi franqueada e os senhores presidentes, de 

forma unânime, elogiaram a apresentação do doutor César Miola e do coordenador, doutor 

Edilson Ferreira da Cruz, assim como foi unânime o apoio à proposta de cooperação e 

compartilhamento de informações entre os Tribunais de Contas do Brasil. Esse foi o relatório de 

nossa participação na reunião do colégio nacional de presidentes dos tribunais de contas do 

Brasil. Amanhã o Conselheiro substituto doutor Julival apresentará o relatório de viagem, também, 

que ele esteve participando sobre o MMDTC, ele representou o nosso Tribunal de Contas. E a 

Conselheira substituta apresentará o relatório da reunião da Atricon. Nada mais havendo a 

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

dois minutos (12h02min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 31 de julho de 2018. 
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Sessão Ordinária de 1º de agosto de 2018. 
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