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Nº 5.586 - SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de setembro 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, 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 e Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de 

Contas, Procuradora-Geral Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 13 (treze) de 

setembro 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: Declaro-me 

impedido por força regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis 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 seguida a Presidência declarou 

a inexistência de expediente e solicitou ao plenário a inversão da pauta de julgamentos dos 

processos de números cinco, quatro e quinze, fazendo referência aos jurisdicionados e 

representados destes presentes à sessão, o que obteve a plena assertiva dos membros da Corte. 
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Então, determinou ao secretário o seguimento da sessão, oportunidade em que anunciou o 

Processo nº 2010/50887-9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Assistência 

dos Servidores do Estado do Pará, exercício 2009, responsável Sandra Helena Morais Leite, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

registrando-se o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de 

manifestar-se neste processo. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que se manifestou com os seguintes aspectos:  

Bom dia, presidente; conselheiros; conselheiros substitutos; jurisdicionados; advogados aqui 

presentes; servidores desta Casa e do Ministério Público de Contas; e a todos que estão nos 

assistindo e ouvindo. Esse processo é referente a obrigações comuns do exercício de 2009 do 

IASEP – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará. Houve o não 

atendimento das recomendações feitas pela auditoria no exercício de 2007; ausência de 

inventários de bens e móveis; redução imobiliária de bens e móveis  com o comprometimento 

das atividades e depredação do patrimônio público; irregularidades no contrato administrativo 

de segurança; prorrogação indevida com pedido de devolução destes valores; falta de 

alimentação sistemática de informações acerca dos programas no sistema de Gestão de 

Programas do Estado do Pará – GP Pará, dificultando bastante a análise de eficácia dos 

mesmos e contrariando os princípios da transparência e publicidade; execução física e 

orçamentária dos programas finalísticos e de políticas públicas ineficientes. Parecer do 

Ministério Público de Contas é: as contas do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do 

Estado do Pará –IASEP, referente ao exercício de 2009 no valor de R$ 222.940.296,18 

(duzentos e vinte e dois milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e noventa e seis reais e 

dezoito centavos) de responsabilidade da senhora Sandra Helena Morais Leite pelos 

fundamentos expostos devem ser considerados irregulares com devolução aos cofres públicos 

do valor de R$ 2.835.592,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa 

e dois reais) devidamente atualizados e reajustado de acordo com as repactuações realizadas 

pelos artigos terceiro, sétimo e 11 dos termos aditivos conforme item 2.1.1 deste parecer. 

Ademais, devem ser observadas as seguintes recomendações: observar exigência quanto à 

alimentação do inventário contábil do instituto, devendo ser realizado um levantamento 
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analítico contábil de todo o patrimônio da referida autarquia; manter o controle de frequência 

dos servidores de forma mais eficaz, devendo abolir o chamado ‘ponto britânico’ - Sugere-se, 

se possível, a aquisição do ponto digital em suas sedes; realizar uma melhor organização 

quanto aos documentos em seu poder, devendo numerar as páginas e organizá-las de maneira 

cronológica, a fim de realizar uma prestação mais adequada e eficiente; proceder os 

aditamentos dos contratos de forma tempestiva para que os atos futuros não sejam 

considerados nulos; ao realizar prorrogações de contratos administrativos, deve atentar aos 

prazos de vigência bem como deve motivar devidamente o ato, devendo fornecer pesquisa de 

valor de mercado a fim de atestar a obtenção mais vantajosa para a administração em respeito 

à Lei 8.666 e a jurisprudência do TCU; que mantenha em seus arquivos todos os elementos de 

despesa em original, a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 152, inciso quinto, do  

regimento interno desta Corte de Contas, bem como de permitir a efetiva fiscalização do 

Tribunal de Contas; que dê o efetivo cumprimento às diretrizes e metas previstas nas leis 

orçamentárias, vez que sua inobservância viola diretamente os princípios basilares da 

administração pública, especialmente os da legalidade, moralidade e eficiência com vistas a 

dar pleno atendimento Às demandas da coletividade; que proceda à alimentação constante de 

informações dos programas que estão sendo ou não executados pela Secretaria de Estado de 

Assistência e Desenvolvimento Social no GP Pará ou outro que porventura o substitua, para 

que se possa obter as informações referentes ao alcance ou não das metas físicas de boa parte 

das ações dos programas, cumprindo os princípios da transparência, publicidade e eficiência, 

uma vez que a omissão na alimentação do sistema comprometeu irremediavelmente a análise 

da eficácia dos mesmos, o que não deve mais se repetir. Além de multas conforme o regimento 

interno. É o parecer. Presente em plenário, a senhora Advogada Maria Amélia Almeida, 

representando a senhora Sandra Helena Morais Leite, produziu sustentação oral, conforme 

garante o direito constitucional à ampla defesa: Senhora presidente; senhores conselheiros; 

douta representante do Ministério Público e demais membros dessa Corte. Na condição de 

advogada da doutora Sandra Helena Morais Leite, já estivemos aqui num primeiro momento 

fazendo sustentação oral. Então vou tentar ser breve, já que o assunto vem sendo amplamente 

debatido. Vou começar a defesa falando das repactuações dos contratos com a Pará 

Segurança, que era a empresa que prestava serviço de segurança ao instituto. Bom, o que se 
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tem a falar a respeito disso é que durante todo esse processo de repactuação, foram tomados 

todos os procedimentos. Era enviada para a procuradoria, a procuradoria mandava para o 

setor contábil para saber se as alíquotas estavam certas, se a repactuação era possível; 

retornava para parecer da procuradoria que, após aprovação da chefia da procuradoria, com 

base em todos esses pareceres, ela autorizava a repactuação. Ou seja, tudo o que era realizado 

dentro daquele instituto tinha um embasamento legal; um embasamento econômico, contábil, 

sempre eram buscados os meios, os órgãos, os departamentos necessários para que não se 

cometesse erro. Em segundo lugar, em relação ao patrimônio, veja bem: como falou a douta 

representante do Ministério Público, em 2007 foram pedidas essas providências. Ora, quando 

assumiu em 2008 a IASEP a senhora Sandra Helena Morais Leite, não se encontrava nada. 

Não existia nada. Saímos em busca das coisas e fomos organizando aos poucos. Inclusive, o 

sistema de informação lá, informatizado, eram mínimas as informações que se encontravam. A 

partir da gestão dela foi que se começou a alimentar o sistema. Bom, desse patrimônio, quando 

assumimos lá, pela Lei 6.571/2003, que previu a extinção de 56 agências e representações no 

estado, do total que conseguimos encontrar, oito prédios foram doados e nove estavam cedidos 

para órgãos do Estado, como a FUNCAP, SESPA, SETEC, órgãos assim, ou haviam sido 

doados para as prefeituras dos municípios. Ou seja, o que se encontrou a partir daí foi o que se 

alimentou o sistema. Mas veja bem, lá em 2007 foram pedidas as providências e não foram 

tomadas, inobstante à impessoalidade da gestão, certo? Mas não se pode atribuir totalmente a 

culpa a uma pessoa que conseguiu colocar aquele órgão que foi encontrado falido e conseguiu 

colocar nos trilhos. Inclusive, quando saiu deixou alguns milhões em caixa. Com relação ao 

pagamento dos abonos nas regionais, não se trata de pagamento em duplicidade. Simplesmente 

eram complementações. Por quê? Antes da criação do IASEP, a reestruturação com a criação 

do IASEP, muitos servidores ganhavam abaixo do salário mínimo, o que não era permitido 

pela Constituição. Então a própria SEAD já complementava isso. Saía da SEAD com essa 

rubrica, existia uma rubrica aqui de abono salarial. Mas não era um abono, e sim uma 

complementação para evitar acho que um problema maior, que era o pagamento abaixo do 

salário mínimo. Então o que ocorria era isso. Era uma rubrica. Que depois que foi 

reestruturado e todos passaram a ganhar acima do salário, ela terminou. E isso certamente 

ocorreu após a aprovação da reestruturação do IASEP na Assembleia Legislativa. Isso já por 
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volta de 2010, salvo engano. Com relação à rasura dos pontos, o que ocorria? Existe uma 

coordenadoria na região. Então, era passado pelo crivo deles e quando chegava em Belém não 

dava conhecimento. Só vinha de lá dizendo que podia pagar. Vinha o relatório, não vinham as 

folhas. São esses pontos que eu quero chamar atenção. Não se pode jogar sobre uma pessoa a 

responsabilidade de outros períodos, de providências que não foram tomadas em outra gestão. 

É isso que gostaria de chamar a atenção dos senhores, para essa situação. Estão cobrando 

somente de uma pessoa erros de várias gestões. Porque esse instituto caminhou durante longa 

jornada de forma completamente irregular. Quem buscou melhorar essa gestão, melhorar a 

situação, inclusive dando uma melhor cobertura aos seus servidores e aos seus associados, que 

é o funcionário público, foi a gestão da doutora Sandra Helena Morais Leite. Muito obrigada. 

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 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2008/51028-8, que trata da Prestação de 

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

Associação Social e Beneficente Distrital, responsável Bruno de Melo Figueiras, Procurador 

Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

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

responsável, extensiva aos senhores Pio X Sampaio Leite e Ana Mara Correa da Silva, sem 

prejuízo da responsabilização solidária pelo débito, se o Tribunal assim entender e expedição de 

determinações ao responsável pela entidade convenente o senhor Bruno de Melo Figueiras e à 

Associação Social Beneficente Distrital e por fim remessa da cópia do presente parecer e desta 

Prestação de Contas para que o Promotor natural tenha conhecimento de tais fatos e adotar as 

medidas que entender pertinente, no que tange ao âmbito do direito eleitoral e da tutela das 

entidades de interesse social. Presente em plenário, a senhora Advogada Patrícia Maués, 

representando o responsável supracitado promoveu manifestação conforme assegura o direito à 

ampla defesa:  Bom dia, presidente. Em seu nome eu saúdo com um bom dia os demais 
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conselheiros e a representante do Ministério Público. Esse convênio foi firmado, como já foi 

dito, entre uma associação de Ananindeua e a ASIPAG. Associação pequena, e um convênio 

desse, também simples. O Ministério Público e o Tribunal de Contas que refez o seu relatório 

cita a questão dos saques em boca de caixa. Bom, esse problema de saque na boca do caixa 

não é o único. Esse convênio não é o único que sofre por esse problema devido ao BANPARÁ. 

Vários convênios que tenho conhecimento inclusive também da ASBD e de outras associações 

passam por isso devido ao prazo que o BANPARÁ dá para que a pessoa emita um cheque 

nominativo. Vamos dizer, às empresas que são contratadas por diversos convênios. Então, isso 

daí, enquanto o banco não resolver essa questão temporal de emitir esse cheque dentro do 

prazo do convênio, sempre vão existir esses saques na boca do caixa. Dentro do processo 

existe um laudo conclusivo da técnica responsável da ASIPAG dando conclusão e cumprido 

objeto do convenio. E dentro dos autos, é o que me trouxe hoje aqui, às folhas 115 o douto 

representante do Ministério Público faz uma acusação muito grave. Ele liga o nome do 

representante da Associação, do responsável pela execução do projeto ao proprietário da 

gráfica que confeccionou as cartilhas – as cartilhas de fato existiram; inclusive eles têm 

fisicamente uma cartilha dentro do processo – e ao irmão do Bruno Figueiras, que é um 

vereador de Belém chamado Fábio de Melo Figueiras. E ele emite o valor de um convênio que 

foi feito em 2007 a uma compra de um apartamento do Fábio em 2012. Então eu trouxe aqui 

uma nova documentação dizendo que não há nexo de causalidade nisso aí, e que o 

apartamento que foi comprado pelo Fábio Figueiras foi financiado pela Caixa Econômica e 

trouxe inclusive um extrato bancário que prova que agora no mês de setembro de 2018 ainda 

está sendo descontado do contracheque dele o valor da prestação do apartamento. Então 

assim, vejo um projeto onde as cartilhas existem, existe memória fotográfica disso aí sendo 

entregue à comunidade. A cartilha cidadã onde remete ao cidadão de Ananindeua várias 

informações que fazem parte do projeto que aqui já foi citado. Um laudo conclusivo da técnica 

da ASIPAG, onde diz que o objeto do convênio foi cumprido. E vejo acusações graves onde 

temos a comprovação de que elas de fato não existem. Então, eu de fato peço ao relator que 

seja de fato visto através de abertura de instrução para este processo para que seja apurado 

isso aqui e refeito o laudo, enfim. É só, por hoje. Muito obrigada. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu seu voto no sentido de receber a documentação apresentada e solicitar 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 manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2015/50790-9, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Cultural Educacional e Assistencial 

Vivência Amiga - Clube de Mães, responsável Eliane Aparecida Buratto, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva e aplicação da multa pela instauração da tomada de contas especial, 

além da expedição de determinações corretivas. Presente em plenário, a responsável 

supracitada, quando instada a se manifestar, declinou desta. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto no sentido de julgar as contas regulares com ressalva com as recomendações formuladas 

pelo relatório da Secex e contidas no parecer 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. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2006/50744-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Tomé-Açu, responsável Francisco Eudes Lopes Rodrigues, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

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

responsável e extensiva a senhora Diana Rodrigues da Rocha. A Presidência proclamou que o 

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

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$43.233,30 (quarenta 

e três mil, duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 
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R$4.323,33 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), pelo débito 

apontado; R$1.000,00 (mil reais), por ato praticado com grave infração à norma legal e 

R$1.000,00 (mil reais), por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 

erário. 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2006/50875-1, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor do saldo e aplicação da multa regimental ao seu 

responsável. A Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

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

com o erário estadual na importância de R$12.756,67 (doze mil, setecentos e cinquenta e seis 

reais e sessenta e sete centavos), aplicando-lhe a multa de 10% (dez por cento) do dano ao 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo, foi dado conhecimento público a respeito do Processo nº 

2006/53345-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Centro Integrado de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável, responsável Vandré Luís Menezes Brilhante, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, sem 

devolução de valores e com aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A presidência 
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proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, sem devolução de valores e aplicar ao seu responsável as multas nos valores 

de R$6.069,00 (seis mil e sessenta e nove reais), pela grave infração à norma legal 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2016/50874-7, que trata da Prestação de 

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

Associação dos Produtores Agrícolas Comunitários da Fronteira, responsável Elias de Castro 

Brito, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental ao senhor Joaquim 

Passarinho Pinto de Souza Porto. A presidência proclamou que os responsáveis supracitados, 

embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à 

sessão. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. 

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

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

relator. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2017/52376-8, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Breu Branco, responsável Adimilson Luis Mezzomo, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, sem prejuízo de expedição de determinação à entidade concedente 

para que instrua seus processos de aprovação de convênio com parecer jurídico lavrado pela 

PGE e que não olvide de elaborar relatórios minudentes de fiscalização da execução, 
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demonstrando (ou não) o atingimento da finalidade social do convênio, evitando assim práticas 

espúrias e descontrole administrativo e por fim determinar que a autoridade convenente ao 

executar licitações envolvendo verbas públicas estaduais, justifique a necessidade de índices 

contábeis superiores a um na verificação da idoneidade financeira das licitantes. A presidência 

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi dado conhecimento público a respeito do 

Processo nº 2007/53032-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Mãe do Rio, responsável Espólio de Antônio Saraiva Rabelo, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Ao solicitar a retirada 

deste processo da pauta, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2007/53101-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de São Caetano de Odivelas, responsável Espólio de Jacob Guedes Valentin, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

registrando-se o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação 

nesse processo. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado. A Presidência 

proclamou que o espólio do responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas irregulares, declarar o espólio do responsável em débito na importância de 

R$40.000,00 (quarenta mil reais). Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/50877-4, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, responsável 

Espólio de Antônio Saraiva Rabelo, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 
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Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

glosados, atribuindo responsabilidade solidária pelo débito entre o espólio do responsável e às 

empresas Metalúrgica Mãeriense Ltda e O.Q. Seabra Construções Gerais. A presidência 

proclamou que os representantes supracitados, embora regularmente notificados, não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, sem devolução de valores. 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 

2011/52933-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu, responsável Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A presidência 

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

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

importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$8.000,00 (oito mil reais), pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos) pela omissão no dever de prestar 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. Neste momento registrou-se a 

saída do plenário do conselheiro André Teixeira Dias. No seguimento, foi anunciado o Processo 

nº 2014/50253-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Desportiva, Cultural 

e Profissionalizante e Social do Jardim Florestal, responsável Eder Luiz Oliveira Ramos, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 
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Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

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

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária pelo débito entre seu responsável e a Associação Desportiva, Cultural e 

Profissionalizante e Social do Jardim Florestal, além da aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável. A presidência informou que os representantes supracitados, embora regularmente 

notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente em 

débito o senhor Eder Luiz Oliveira Ramos e a Associação Desportiva Cultural e 

Profissionalizante e Social do Jardim Florestal na importância de R$98.000,00 (noventa e oito 

mil reais) e aplicar as seguintes multas: À Associação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) 

pelo débito apontado e ao responsável R$10.000,00 (dez mil reais) pelo débito e R$931,00 

(novecentos e trinta e um reais) pela instauração da tomada de contas. Remessa de cópia dos 

autos ao Ministério Público para as medidas dentro de sua competência. 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.  Neste momento 

registrou-se o retorno ao plenário do conselheiro André Teixeira Dias. Imediatamente, foi 

chamado à ordem da pauta o Processo nº 2014/51267-4, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Instituto de Pesquisa, Educação e Desenvolvimento de Práticas Culturais e 

Populares da Amazônia, responsável Manoel Bragança Pinheiro de Souza, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária em débito ao erário 

estadual entre o seu responsável e o Instituto de Pesquisa, Educação e Desenvolvimento de 

Práticas Culturais e Populares da Amazônia, além da aplicação das multas regimentais. A 

presidência tornou público que os representantes supracitados, embora regularmente 

notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 
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voto no sentido de julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com 

o erário estadual na importância de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), pelo débito apontado e R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela instauração da tomada 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/51273-2, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social da Amazônia, responsável 

Roselys Moreira da Costa, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado, com aplicação das multas regimentais à responsável. A presidência proclamou que 

a senhora Roselys Moreira da Costa, embora regularmente notificada, não esteve presente e 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, declarar à responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$6.666,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo débito apontado. 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 dado conhecimento público 

sobre o Processo nº 2017/50370-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Edmir José da Silva, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o 

imediato deferimento. Neste momento registrou-se a saída do plenário do conselheiro André 

Teixeira Dias. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2017/51827-0, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por Dilza Maria Pantoja Corrêa, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do pedido de rescisão, 
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apresentado, visto que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas nos art.80, 

inciso IV, da Lei Orgânica do TCE e art.273, inciso IV, do RITCE. Quanto à tutela de urgência 

requerida, opina pela não concessão considerando que não restou configurado o requisito da 

probabilidade do direito invocado, exigido na norma legal processual vigente. No mérito, pela 

improcedência do presente pedido de rescisão mantendo-se o Acórdão nº 56.354 em todos os 

seus termos. A presidência, então, proclamou que o recorrente supracitado, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto no sentido de conhecer do pedido de rescisão e no mérito, julgar 

improcedente, para manter integralmente a decisão constante no Acórdão nº 56.354, de 

02.02.2017. 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. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário do conselheiro André Teixeira 

Dias e a saída do conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em ato contínuo, foi anunciado o 

Processo nº 2015/50356-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência 

do presente recurso de reconsideração, mantendo-se o Acórdão nº 54.056 em todos os seus 

termos. A Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

dar conhecimento do Recurso de Reconsideração, para que, no mérito, seja-lhe negado 

provimento, mantendo-se na íntegra a decisão consubstanciada no Acórdão n.54.056, publicado 

no D.O.E de 29.10.2014. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do 
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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. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário do Excelentíssimo senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência informou a respeito das matérias administrativas, proferindo as seguintes 

manifestações: Com elevada honra, submeto a este colegiado a proposta de outorga da 

Medalha Serzedello Corrêa ao comandante da Ala 9 - Unidade da Força Aérea Brasileira e 

Guarnição de Aeronáutica de Belém Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de Campos, 

formulada pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves, sendo o 

relator o Excelentíssimo senhor conselheiro doutor Odilon Inácio Teixeira, ao qual nesse 

momento passo a palavra para seu relatório e voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente. Obrigado. Versam os autos sobre a proposição 

feita pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves para outorga da 

Medalha Serzedelo Correia ao Excelentíssimo Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de 

Campos, comandante da Ala 9 e da Guarnição de Aeronáutica de Belém. Instruem os autos o 

Curriculum vitae do indicado e justificativas quanto à proposição. Em síntese, a proposta é 

justificada mediante destaque pela atuação do homenageado especialmente em função de seu 

exemplo para a coletividade, que de maneira excepcional contribui para o engrandecimento do 

estado do Pará à frente dos comandos da Ala 9, unidade da Força Aérea Brasileira localizada 

em Belém, e da Guarnição da Aeronáutica de Belém. Mencionou-se ainda o extenso currículo 

com larga formação acadêmica, ocupação de cargos estratégicos e promoções funcionais. É o 

relatório, senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está em discussão. Ninguém discute. Em votação. 

Concedo a palavra ao ilustre conselheiro relator para proferir seu voto. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O artigo primeiro da resolução 

3.799/1070 com redação dada pela resolução 18942/2017 desta Corte de Contas, instituiu a 

medalha Serzedello Corrêa como honraria a ser conferida a pessoas de comprovada 

idoneidade moral e reconhecido merecimento, aferido este pela prática de atos ou serviços 

relevantes em favor deste Tribunal de Contas ou do estado do Pará. Nessa senda, é imperioso 
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destacar a relevante atuação do Excelentíssimo Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de 

Campos, atualmente à frente dos comandos da Ala 9 e da Guarnição de Aeronáutica de Belém, 

representando assim o comando da Aeronáutica nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. 

Como comandante da Ala 9 ele garante os meios e o apoio necessário às unidades aéreas e a 

unidades de Aeronáutica que nela venham a operar permanentemente ou deslocadas, a fim de 

cumprir as atividades focadas na operacionalidade, ou seja, no preparo e emprego do poder 

aéreo garantindo assim o cumprimento da missão da Força Aérea Brasileira na Amazônia 

oriental e manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas a 

defesa da Pátria. Já como comandante da Guarnição de Aeronáutica de Belém, merece ênfase 

o seu apoio às unidades da região, como a Escola Tenente Rego Barros, reconhecida 

nacionalmente pelos altos índices de aprovação em competições e exames estudantis nacionais. 

Assim, por sua relevante atuação em favor do estado do Pará, especialmente em função de seu 

exemplo para a coletividade que contribuiu para o engrandecimento do estado somado ao seu 

extenso currículo com ocupação de cargos estratégicos e promoções funcionais, verifica-se que 

o indicado preenche os requisitos para concessão da comenda, posto que comprovada sua 

idoneidade moral e reconhecido seu merecimento. Ante o exposto, com fundamento na 

resolução 3.799/70 com redação dada pela resolução 18942/2017 desta Corte de Contas, 

aprovo a outorga da medalha Serzedelo Correia ao Excelentíssimo Brigadeiro do Ar Ricardo 

José Freire de Campos. É como voto, senhora presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Primeiro, muito me honra, conselheira, a autoria 

desta proposição. Um dos oficiais brilhantes da nossa Força Aérea e também pelos motivos – 

não me estenderei -, quero fazer um agradecimento especial ao conselheiro Odilon Teixeira 

pela brilhante peça que nos dá para aprovação da indicação que modestamente fiz. E tenho 

certeza de que ele está à altura de receber a medalha com o nome de Serzedello Corrêa. 

Portanto, voto favoravelmente com meus agradecimentos ao ilustre relator conselheiro Odilon. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Da mesma 

forma, quero cumprimentar o conselheiro Nelson pela brilhante iniciativa de estarmos fazendo 

a justa homenagem ao Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de Campos, que realmente é 

merecedor pelos relevantes serviços prestados não só ao estado do Pará, ao norte do Brasil e à 

Amazônia brasileira. Também cumprimento o doutor conselheiro Odilon que foi o relator da 
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matéria. Muito bem fez o relatório e o voto encaminhando pela aprovação da indicação do 

conselheiro Nelson Chaves. Voto com alegria nesta homenagem que é merecidíssima. Os 

demais membros do Plenário, manifestaram-se, inteiramente, de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 19.046, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com o mesmo sentimento de 

elevada honra, submeto a este colegiado a proposta de outorga da medalha Serzedello Corrêa 

ao comandante do Quarto Distrito Naval Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, 

formulada pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves, tendo como 

relatora a Excelentíssima senhora conselheira doutora Rosa Egídia, a qual nesse momento 

passo a palavra para seu relatório. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia, senhora presidente; doutora Silaine, procuradora 

geral de contas; colegas conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, André 

Dias e Odilon Teixeira; conselheiros substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo; servidores 

do tribunal; do Ministério Público de Contas; e demais presentes. Versam esses autos sobre a 

proposição feita pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Nelson Chaves para outorga da 

medalha Serzedelo Correia ao Excelentíssimo senhor Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de 

Abreu Filho da Marinha do Brasil. Em síntese, Sua Excelência conselheiro Nelson Chaves 

justifica a proposta de outorga em encaminhando o curriculum vitae do indicado e suas 

justificativas. Instruem os autos à própria proposição de outorga o referido Curriculum vitae 

do indicado e informações complementares. Nos termos dos parágrafos segundo e terceiro do 

artigo quinto - A da resolução deste tribunal de nº 3.799 com redação atribuída pela resolução 

desta Corte de nº 18.942/2017, a proposta para concessão da medalha foi dirigida por escrito 

à presidente do Tribunal de Contas acompanhada do currículo do indicado com antecedência 

mínima de 60 dias da solenidade de entrega da comenda. Recebida a proposta, a presidência 

designou esta relatora para, no prazo de dez dias contados do recebimento dos autos, 

apresentasse relatório encaminhando cópia deste a todos os conselheiros titulares. É o 

relatório. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Ninguém discute. Em votação. Concedo a palavra à ilustre conselheira 

relatora para proferir seu voto. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: A outorga da comenda deve ser deferida. A proposição de outorga 
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da medalha Serzedelo Correia à Sua Excelência Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de Abreu 

Filho atendeu aos requisitos para sua concessão. Nesse sentido, a resolução do tribunal de nº 

3.799 com redação dada pelo 18.942/17 foi devidamente observada durante a tramitação da 

proposta de concessão da medalha, pois consta do feito a proposição, justificativa e o 

curriculum vitae do indicado. Ademais, do currículo acostado aos autos e informações 

complementares, observa-se que como o exigido pelo artigo primeiro da resolução e 

alterações, o Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho preenche os requisitos ali 

descritos, quais sejam: comprovada idoneidade moral e reconhecido merecimento, aferido pela 

prática de atos ou serviços relevantes em favor do estado do Pará e por consequência em favor 

do Tribunal de Contas deste estado. Ante ao exposto, nos termos da resolução nº 3.799 com 

redação atribuída pela resolução 18.942, ambas desta corte, aprovo a outorga de medalha 

Serzedelo Correia a S. Exa. Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho da Marinha do 

Brasil. É como voto, presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora presidente, também quero dizer nesta manhã que também tive a 

honra de apresentar a proposta de condecoração ao Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de 

Abreu Filho pelas mesmas circunstâncias e méritos ao que fizemos anteriormente ao 

Brigadeiro Ricardo. A relação desta Casa com os comandos militares tem sido uma prática 

quase rotineira reconhecendo-lhes os méritos. É uma homenagem limpa, cristalina. O atual 

comandante da Marinha Chama-se Eduardo Bacelar Ferreira. E quando o pai era comandante 

do Quarto Distrito Naval ele era cadete que aportou aqui no Cisne Branco, Navio Veleiro 

Escola. São as coincidências. Eu, na minha antiga vida profissional – que faz tanto tampo – 

tive a honra e alegria de fazer pelo Ministério do Interior à época o cais de saneamento no 

Ministério da Marinha ali na área do Quarto Distrito Naval, onde hoje em razão daquele 

trabalho e depois um convênio do Estado com o Ministério da Marinha a área foi cedida em 

comodato e hoje se está vendo o mangal das garças. Mas aquela área foi aterrada pelo 

Ministério do Interior, passada à Marinha e depois fez esse comodato ao Estado. Mas pelos 

menos motivos eu quero agradecer à conselheira Rosa pela elegância do texto, pela delicadeza 

frequente e rotineira e dizer que fico muito feliz em saber que ambas as figuras que 

propusemos honraram com certeza, e que esta Casa também ficará honrada em condecorá-los. 

Obrigado, conselheira Rosa. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 
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Oliveira Junior: Presidente, da mesma forma, todos já sabem aqui como funciona essa questão. 

Temos aqui o Comandante Militar do Norte e temos nas três forças um comandante: do 

Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Acabamos de aprovar a justa homenagem ao 

Brigadeiro do Ar e agora também com muita alegria e satisfação a justíssima homenagem ao 

Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho. Como me referi ao Brigadeiro, e também 

ao General Comandante do Norte, são pessoas dedicadas, exemplo de conduta, de 

comportamento e merecem efetivamente o nosso reconhecimento, nosso abraço e nossos 

aplausos. E obviamente cumprindo, como disse a relatora conselheira Rosa Egídia, o que 

determina a resolução, assim se enquadrando o Vice-Almirante Edervaldo na justíssima 

homenagem que recebe neste momento, se o tribunal assim aprovar, em reconhecimento aos 

relevantíssimos serviços prestados não só ao Pará, região norte e ao Brasil e a Amazônia. 

Então voto com muita alegria cumprimentando o conselheiro Nelson Chaves pela brilhante 

ideia e a conselheira Rosa Egídia que fez um relatório perfeito. Presidente, de acordo. Os 

demais membros do Plenário, manifestaram-se, inteiramente, de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 19.047, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, solicitei a palavra para informar ao 

plenário que este conselheiro, utilizando as prerrogativas de corregedor que tem, baixou o 

provimento 07/2018, publicado no Diário Oficial de ontem. Este provimento é semelhante ao 

provimento 05/2017, que visa a priorização dos processos autuados neste tribunal no exercício 

de 2007. A preocupação externada pelos colegas e sempre com tenacidade pelo conselheiro 

Cipriano Sabino de que devamos ao máximo voltar e julgar todos os processos antigos. O 

provimento, são 206 processos autuados em 2007 que estão tramitando na Casa, sendo que 

139 estão na Secretaria de Controle Externo e a partir do provimento eles terão os prazos 

regimentais e mais nenhum prazo para que esses processos saiam lá da SECEX. Quanto ao 

provimento 05/2017, quero dizer ao plenário que aquele provimento visava a priorização dos 

processos de 1999 a 2006. Na ocasião, em outubro do ano passado, eram 83 processos. 

Decorrido quase um ano ainda estão tramitando na Casa 44. Hoje, se perceberem, passaram 

três de 2006. Destes 44 que estão tramitando na Casa, apenas um está no Controle Externo 

para resolver uma questão de uma diligência realizada, e 35 já estão nos gabinetes dos 

relatores. E a credito que em momento oportuno traremos à pauta para julgamento. Eram 
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essas as informações que eu queria passar ao plenário na manhã de hoje, presidente. 

Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Odilon, essa presidência gostaria de agradecer a Vossa 

Excelência pela proatividade, pelas determinações, pela preocupação principalmente no que 

diz respeito a nossa atividade fim. E a orientação de Vossa Excelência junto à controladoria de 

Controle Externo vem tendo um resultado positivo e a gente agradece. Porque há uma 

preocupação na Casa de que esses processos possam, aos que adentram e que se somam, 

inclusive, diante de uma decisão que foi tomada por esta Corte de Contas em consonância à 

preocupação de todos os conselheiros, conselheiros substitutos, inclusive do Ministério Público 

de Contas. Nós temos observado que foram escolhidas as quintas-feiras para que a gente possa 

julgar os processos que já perderam o objeto, mas que ainda constam como dando carga a esta 

Corte de Contas como processos a serem julgados. Esse trabalho pela controladoria, pela 

Secretaria de Controle Externo, que foi um trabalho hercúleo, mas com o apoio e a 

determinação de Vossa Excelência e de todo o plenário, do Ministério Público também que se 

debruçou acerca desses processos, e que a gente tem observado que diminuíram os processos 

aqui na Casa. Mas foi graças a Deus e graças ao esforço hercúleo de servidores, de todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos, do Ministério Público de Contas nesse grande mutirão. 

Nós já estamos colhendo o resultado de tudo isso. Esta presidência agradece, porque só assim 

nós podemos diminuir o passivo processual na Secretaria de Controle Externo e na própria 

secretaria e nos gabinetes de conselheiros. Portanto, muito obrigada por esse trabalho. 

Queremos dar continuidade, porque a medida em que tentamos diminuir, vão chegando novos 

processos, conselheiro Julival. Novos processos vão adentrando a esta Corte de Contas, porém 

o esforço está sendo também maior para que haja uma diminuição no passivo processual aqui 

na Casa. Portanto, muito obrigada a todos, de todo o coração. A palavra continua à 

disposição. Conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente, presidente, vou cumprimentar Vossa 

Excelência e o conselheiro Odilon. Parabéns, colega. Me coloco com toda a humildade à 

disposição de Vossa Excelência no sentido de recuperarmos esse passivo do tribunal. É uma 

luta antiga, há muitos anos o tribunal, os conselheiros, os técnicos e as controladorias vêm 

buscando essa recuperação. Buscar julgar, definir, dar definição nessa questão do passivo e 
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vejo Vossa Excelência no empenho e esforço grande com sua equipe de gabinete mostrando 

agora os resultados. Acredito que ainda esse ano, se Deus quiser, teremos pelo menos até 

2016, zerado, vamos dizer assim, o tribunal. Se Deus quiser. Uma grande meta. Pode não 

parecer muito, presidente e doutora Silaine, mas é significativo. Não teríamos como justificar à 

sociedade o motivo de tanta demora. Não tem uma explicação. Não há razão para isso. Acho 

que quando a gente percebe, posso dizer assim, até sem ser chamado atenção ou cobrado, 

antes disso, de forma proativa a gente vê que o tribunal, o conselheiro Odilon à frente da pasta 

tomando todas as providências no sentido de regularizar essa situação. Então fico feliz e 

agradeço enquanto conselheiro e até como cidadão paraense o esforço que o tribunal vem 

fazendo nesse sentido. Acho que Vossa Excelência merece nosso reconhecimento, nossos 

parabéns. E como disse no começo, me coloco à disposição para contribuir no que for possível 

para agilizar esses processos. Parabéns à presidência, também ao Ministério Público, que 

quando recebe a demanda também agiliza, e a todos que fazem o plenário: os conselheiros, 

técnicos, enfim, no sentido de dizer que esta, efetivamente, é uma missão muito importante que 

temos que cumprir. Obrigado e parabéns, presidente, e presidente ao conselheiro Odilon. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na mesma 

direção da feliz manifestação do conselheiro Cipriano, tenho dito e faço das suas palavras as 

minhas com muita honra. Mas quero também renovar os cumprimentos ao Odilon, Vossa 

Excelência, doutora Silaine, enfim, o comando dele, a direção que dá sempre no sentido da 

operosidade, da rapidez com que a gente deve tramitar aquilo que na realidade está no papel, 

mas ali dentro estão os interesses da sociedade. Quando vem um processo, né, as vezes a gente 

não nota muito que estão ali as emoções, as inquietações daquelas pessoas que 

obrigatoriamente tem que vir à nossa Casa em busca da quitação dos seus trabalhos, dos seus 

serviços. Isso fundamentalmente para mim é o mais importante. Essa sensibilidade que temos 

em ver o interesse e a preocupação dos outros que prestam serviço. Queria renovar a Vossa 

Excelência o meu abraço, minha admiração por isso e também a colaboração da presidente e 

da procuradora geral de contas, que toda vez que se faz algo aqui não há como o Ministério 

Público de Contas ficar de fora. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia, senhora presidente; Ministério Público 

e senhores conselheiros. Também gostaria de parabenizar o trabalho da corregedoria. Acho 
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que essa questão do passivo é fundamental para que consigamos dar vazão também a outras 

questões. Mas eu pedi a palavra, presidente, para comunicar ao plenário que na terça e na 

quinta da próxima semana eu estarei respectivamente em Brasília para uma reunião na 

ATRICON e AUDICON. Apenas para fazer o comunicado, obrigada. Nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze 

horas e quarenta e dois minutos (11h42min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 18 de setembro de 2018. 
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