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Nº 5.592 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do nove (09) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente), presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, 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 e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima 

Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Geral Silaine Karine 

Vendramim, 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 declaro aberta a 

sessão. Justifico a ausência da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira por motivo de 

saúde e do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior por motivo de força maior. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

04 (quatro) de outubro 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 Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-a. 

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

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Aprovo-a. Em seguida, Sua Excelência determinou a retirada de pauta dos 

processos 19, 20, 21, 22 de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Prosseguindo, a Presidência determinou a inversão da pauta para primazia do 

julgamento dos processos de números 18, 15, 9, 10, 6 e 1 tendo em vista a presença de 

jurisdicionados inscritos para sustentação oral. Em seguida, foi solicitado ao senhor secretário o 
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seguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado Processo nº 2015/50847-9, que cuida 

da Tomada de Contas instaurada no Movimento República de Emaús, responsáveis Bruno 

Sechi e Espólio de Raimunda das Graças Borges Trapasso, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

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, 

atribuindo responsabilidade solidária entre o espólio da Senhora Raimunda das Graças Borges 

Trapasso e o Movimento República de Emaús pelo débito apontado. Presente em plenário, o 

advogado da concedente, Doutor José Nava da Silva Junior, quando instado a se manifestar, 

declinou desta. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para considerar as contas 

iliquidáveis, com o consequente trancamento e arquivamento dos autos. 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 Luis da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50801-0, que cuida da Prestação de Contas 

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

Loteria do Estado do Pará, exercício financeiro de 2013, responsável Jorge Otávio Bahia de 

Rezende, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 sem devolução de valores, sem prejuízo da aplicação 

das multas legais e regimentais ao seu responsável, além da expedição da recomendação à Sead. 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável, Senhor Jorge Otávio Bahia de Rezende 

estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe 

concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia, conselheiro presidente; senhoras 

conselheiras; senhores conselheiros. Volto aqui à presença de Vossas Excelências, 

representante do Ministério Público. Nós temos lá na LOTERPA, como já foi falado aqui, 

conselheiro Nelson, a enorme dificuldade que tivemos; quando assumi lá em 2011 o órgão 
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estava interditado judicialmente. Totalmente paralisado, destroçado, sem servidores. Um 

problema crônico. Nós tínhamos lá em torno de 12 servidores; cinco ou seis efetivos, mas todos 

de nível básico: auxiliar de serviços gerais, motorista e uma alta rotatividade. A gente 

conseguiu alguns temporários na época, a lei era de seis meses e mais seis meses que poderia 

renovar. Mas uma rotatividade enorme. Então essas falhas, na minha humilde opinião, são 

todos vícios que não comprometeram a análise das contas. A minha preocupação quando o 

Ministério Público até de forma bem coerente abriu novo prazo e pediu que o gestor 

comprovasse por outros meios, confesso que cometi uma falha. Eu me ative e foquei nos 

processos que estavam sumidos, conselheiro Luís Cunha, que não existia nada para 

comprovar. E eu fui atrás desses três processos. Eram três despesas que inclusive o parecer da 

Secretaria de Controle Externo é pela devolução de quase R$ 12.000,00 (doze mil reais). E eu 

consegui provar com fotos, comprovantes de despesas, pagamento da prestação do que foi 

utilizado. Então essa justificativa dos outros três processos que a Secretaria de Controle 

Interno continua insistindo, e o Ministério Público também, pela irregularidade, são três 

processos: um, contratação de um seguro do imóvel. Não sei se vocês sabem onde ficava a 

LOTERPA, o prédio ainda está lá até hoje. Ali na Campos Sales, quem tiver imóvel naquela 

região, é muito difícil fazer um seguro naquela área. Porque é uma área de risco, carro de 

bombeiro não entra lá. Então eu me lembro, conselheiro André e conselheiro Odilon, que 

tínhamos lá uma ou duas seguradores que apresentaram a cotação, e tínhamos umas três 

declarações de não apresentação de proposta porque as seguradoras não operavam naquela 

área. Era um seguro de incêndio, se não me engano. Enfim, os outros dois contratos, um é da 

PRODEPA, que é do estado do Pará, e outro é de combustível, que a licitação é feita pela 

SEAD, Ata de registro de preço. Então assim, existe uma falha? Existe. Mas me cobrar 

publicidade de um contrato em que nós éramos só participantes da Ata, no caso do 

combustível, o meu processo de 2014 que está sob a relatoria de Vossas Excelência eu já 

consegui juntar. Na última sessão que participei eu juntei o contrato. Porque a PRODEPA 

digitaliza. Por ser uma instituição de tecnologia da informação, ela tem. Então assim, em que 

pese, me perdoe a franqueza, eu não sou advogado, mas assim, o que eu me revolto algumas 

vezes – no bom sentido – com as análises que a Secretaria de Controle Externo faz é porque a 

preocupação e foco são só encontrar falha e erro. Então eu me honro e me orgulho da minha 
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gestão frente à LOTERPA. Não tem nada que me envergonhe. Paralelo ao órgão estar 

interditado, eu nunca abri mão de buscar a reativação do órgão, a regularização, mas não 

deixar de fazer, conselheiro Julival, a missão da LOTERPA, que era o atendimento social. 

Então, desde o início trabalhamos para ajudar a Santa Casa; conseguimos viabilizar 

equipamentos para ajudar na confecção de perucas praquelas moças que são escalpeladas, 

porque aquilo me incomodava. Então além da gestão a gente trabalhou também para que a 

LOTERPA, mesmo interditada, voltasse à atividade social.  Nesse ano de 2013, os três 

processos que eles apontaram eu consegui resgatar. E foi minha maior preocupação. Confesso 

que falhei, porque poderia ter juntado o da PRODEPA, mas assim, com um orçamento de R$ 

1.000.700,00 (um milhão e setecentos reais), conselheiro Nelson chaves e conselheiro Julival, 

não tem um centavo de desvio, conselheiro André. Não tem desvio, não tem dano ao erário, não 

tem má fé e nem nada. E posso bater no peito e sair daqui de cabeça erguida porque sei o que 

fiz lá. 2011 já foi aprovado, não teve problema. O problema que acontece são esses extravios 

de documentos, que infelizmente é impossível. Eu já falei para vocês em diversas ocasiões, 

conselheiro Luís Cunha, a SEAD ficou em quatro lugares: lá onde era a Polícia Militar, que 

hoje é o Palácio do Despacho, tudo jogado às traças, molhado, processos misturados, eu tenho 

certeza, conselheiro André, que não é só comigo que acontece isso com relação à instituição 

que eu presidi, a LOTERPA. Tenho certeza que tem outros órgãos aqui do Estado que estão 

passando por esse mesmo problema que estou passando, porque a SEAD ficou responsável 

pelo espólio. Tenho certeza disso. Então, volto a falar para vocês: os três processos que tinham 

despesas não comprovadas, processos sumidos, eu consegui, graças a Deus e à Nossa Senhora 

de Nazaré, juntar. Com muita luta e muito esforço corri atrás e consegui. Os outros três, que é 

o seguro, PRODEPA e Equador são Atas da SEAD. Se s SEAD quisesse realmente ajudar, e aí 

a senhora Joice diz que ficou tudo à disposição e isso não é verdade, se vocês pudessem 

mandar alguém depois sem se identificar de onde é para ir na SEAD pedir um documento de 

um processo desse para ver se consegue achar, não consegue, conselheiro Nelson. E aí o 

gestor é prejudicado. Então, volto a dizer para vocês: eu tenho um nome a zelar. Não me 

envergonho. Volto a dizer para vocês: não me envergonho. Nunca ultrapassei um orçamento, 

conselheiro Julival. Nunca extrapolei orçamento, nem financeiro nem orçamentário. Mas 

assim, o que me entristece é o que volto a dizer, não quero os louros da vitória, mas a 
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Secretaria de Controle Externo só vai atrás de um erro, não vai atrás dizendo: “olha, o cara 

realmente não meteu a mão no erário, não desvio e não deixou desviar. Em que pese estar 

interditado, conseguiu...”, porque não é só a gestão administrativa e financeira. A missão do 

órgão foi realizada. Mas isso é irrelevante aqui para Secretaria de Controle Externo, me 

perdoe a franqueza. Então eu faço um apelo a Vossas Excelências, porque já houve julgamento 

de 2011, 2012; esses problemas pontuais de não localização de processo aconteceram. Muitos 

eu já consegui. Mas a gente volta a bater na mesma tecla, inclusive acho que estão carregando 

muito na tinta, o que ele coloca aqui, o regulamento do tribunal, que eu respeito, nunca houve 

impedimento da fiscalização e avaliação das contas. Tanto que os processos que tinham 

problema, esses três que é o que eles queriam devolução de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

consegui demonstrar. O resto são falhas formais, que volto a pedir para vocês. Faço um apelo 

para vocês e chega a ser até patético a situação, o contexto que essa instituição viveu. Os 

servidores a cada seis meses numa rotatividade. A lei de reestruturação, a gente conseguiu 

aprovar na Assembleia Legislativa no final de 2013. O governador sancionou em 2014 por 

volta de fevereiro, salvo erro. Mas no final de 2014 ela foi extinta. A gente não conseguiu fazer 

concurso público, não conseguia fazer nada. Então, meus nobres conselheiros, digna 

representante do Ministério Público: exigir um preciosismo burocrático – porque isso aqui é 

burocracia. Não tem dano ao erário, não tem dano à população do Pará, não tem um centavo 

desviado.  Esse preciosismo realmente não tem como eu atingir, porque contar com a equipe 

que tinha na LOTERPA. Eles são valorosos servidores, não estou desmerecendo nenhum. Mas 

não tinham, infelizmente, preparo técnico para levar à cabo a missão. Quando fala aqui em 

controle externo eu cheguei várias vezes a consultar o doutor Amoras, auditor geral do estado: 

“doutor Amoras, como que a gente vai proceder? Até o controle interno é temporário, a cada 

seis meses muda, passou um ano tem que mandar para frente e trocar”, e na época até cheguei 

a dizer para o governador: “governador, isso é ruim. Porque o Estado investe, treina, prepara 

a pessoa e quando vem um ano tem que ir embora”. E esse problema só iria ser corrigido em 

2014 por concurso público e infelizmente era um ano eleitoral, não podia contratar e depois, 

por decisão que eu respeito do governador o órgão foi extinto. Eu faço um apelo à consciência 

de Vossas Excelências. Um orçamento de quase R$ 1.000.700,00 (um milhão e setecentos 

reais), não tem nada, a Secretaria de Controle Externo e os auditores não encontraram nada 
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de má fé, de dolo, de dano ao erário. E nós trabalhamos e a LOTERPA sempre esteve atuando 

nesses quatro anos em que eu presidi. Obrigado pela atenção de todos. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares, aplicando ao seu responsável a 

multa de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela 

irregularidade nas contas, com recomendações à Sead. Consultado o Plenário, Suas Excelências 

assim votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, inicialmente 

bom dia a todos. Vossa Excelência, conselheiros, doutora Silaine, conselheiros substitutos, 

servidores, jurisdicionados e procuradores presentes. Antes de manifestar meu voto, não 

entrarei muito no mérito da discussão no voto, mas quero fazer uma relembrança aqui, porque 

isso faz parte da história do nosso estado. Antes do advento das loterias esportivas, dos jogos 

eletrônicos, quero fazer justiça aos antepassados da Loteria do Estado do Pará, que era uma 

entidade que, nos seus sorteios, absolutamente reconhecidos pela seriedade com que fazia. O 

dinheiro arrecadado era revertido em favor da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Isso ficou 

gravado na mente de várias gerações, no reconhecimento daquela entidade que de fato foi, 

pelo seu desempenho ao longo do tempo, muito reconhecida na nossa sociedade. Eu concordo 

com a manifestação do ilustre relator, entretanto, votaria com a regularidade com ressalva. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Fico feliz em vê-lo bem. E 

acho que Vossa Excelência tem um motivo ainda muito especial para estar tão bem. 

Cumprimento Vossa Excelência. Doutora Silaine Vendramim, do Ministério Público de Contas, 

bom dia; conselheiro Nelson Chaves; Odilon Teixeira; conselheira Rosa Egídia; nossos 

conselheiros substitutos, Julival Rocha, relator; Milene Cunha; Daniel; e conselheiro Edvaldo. 

Cumprimentos todos os jurisdicionados aqui presentes, servidores do TCE e do Ministério 

Público. Aproveitei esse momento para fazer essa saudação porque não tem nenhum processo 

hoje de minha relatoria na pauta de julgamentos. Senhor presidente, eminentes conselheiros, 

senhoras e senhores. O doutor Jorge Otávio Bahia de Rezende falou a verdade aqui. Ele foi 

honesto em seu posicionamento e é exatamente isso que aconteceu. Eu acompanhei por um 

tempo a funcionamento da LOTERPA, porque estava no parlamento, e até mesmo a decisão de 

extingui-la eu acho que foi correta. Porque até um determinado momento, justificava sua 

existência. Mas de lá para cá, não. Mas o que ele falou aqui em relação às dificuldades de 
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funcionamento da LOTERPA e a busca de documentos após a sua extinção é verdade. Isso nos 

remete a outras reflexões que já fizemos aqui em relação a outros órgãos da administração 

pública que passaram pela mesma situação. Principalmente aqueles órgãos que foram extintos, 

ninguém acha os documentos. Aconteceu um caso sério do SEDURB. Eu, relator, a pessoa veio 

contar como aconteceu, onde foi que achou parte dos documentos, é algo inacreditável. Mas já 

fizemos essas ponderações, conselheiro Nelson Chaves. A Secretaria de Administração acho 

que tem que ter uma melhor organização. Um arquivo mais organizado, mais bem estruturado 

para que se encontre um documento. Mas creio que também isso é questão de tempo, porque a 

gente vai evoluir para a era digital e não vai precisar mais de tantos papéis, conselheiro André 

Dias. Tudo vai estar digitalizado e com certeza esse tipo de argumento, esse tipo de 

reclamação daqui mais uns anos certamente não acontecerá mais aqui. Então, convencido dos 

argumentos de defesa, peço vênia para divergir do eminente relator – o admiro, ele fez 

realmente uma fundamentação muito interessante, as ponderações aqui, eu sempre respeito 

seus votos. Mas neste caso, neste processo eu vou acompanhar a divergência já iniciada pelo 

conselheiro Nelson Chaves. Contas regulares com ressalva. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Vou acompanhar a divergência. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] André Teixeira Dias: Acompanho 

a divergência. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto divergente, vencido o relator. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nº 2016/50327-7 e 2016/50584-0, que cuidam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado Do Pará, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou os pareceres escritos nos autos, cujo entendimento jurídico 

foi pela denegação dos registros, com determinação de imediata cessação de todo e qualquer 

pagamento em curso oriundo dos respectivos contratos, adotando-se as medidas cabíveis para a 

rescisão dos mesmos e entende ainda, que o Gestor Público que autorizou a contratação 

considerada irregular, no caso Chefe da Casa Civil, Senhor José Megale, deve ser 

responsabilizado a devolução aos Cofres Públicos e que faça a Inspeção Extraordinária para 
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apuração dos valores despendidos além da multa regimental e determinações à Susipe e à Casa 

Civil. A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do responsável pelos registros, 

Senhor Bruno Costa estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos. Nós 

temos dois processos, que são basicamente o mesmo objeto. Em ambos o representado é o ex-

superintendente da SUSIPE, coronel André Luís Almeida e Cunha, que pediu que eu reiterasse 

que ele muito gostaria de estar presente aqui, entretanto em razão de compromissos na 

SEGUP, como secretário adjunto, temos as questões do Círio nessa semana, e não pôde 

comparecer. Ambos os processos tratam basicamente da afronta aos requisitos do princípio da 

contratação por concurso público e ausência de critérios impessoais na contratação de 

servidores temporários, basicamente agentes prisionais, servidores de nível médio e de nível 

superior. Como bem falado pela representante do Ministério Público. A SUSIPE este ano 

realizou o concurso público que se encontra na fase de pesquisa social. Encerrando a fase de 

pesquisa social vão ter os exames físicos. Em novembro está previsto para iniciar a fase de 

curso de formação para os servidores agentes prisionais, servidores de nível médio e as 

nomeações para o ano que vem. Então com relação à ausência de concurso, entendo que já 

está relativamente suprido. Com relação ao outro aspecto apontado, que seria a ausência de 

requisitos impessoais nessa contratação sucessiva de servidores temporários, nós 

apresentamos que a SUSIPE segue rigorosamente o decreto que regulamento o processo 

seletivo simplificado. Existe um decreto, deve ser de conhecimento de todos, que regulamente 

as contratações. Nesse decreto existe uma normatização. Existe a análise curricular, análise de 

tempo de serviço e entrevista, que forma lá uma pontuação de dez pontos para cada – são 30 

pontos. E nessa análise, nesse decreto a SUSIPE vem realizando as contratações temporárias. 

Essas contratações temporárias são de um ano, podendo ser renovadas por mais um ano 

passando por análise de uma espécie de “estágio probatório”. E aí o contratado temporário 

pode ficar um ano e mais um ano. É certo que com o advento da Constituição Federal, todos 

nós sabemos que a legalidade administrativa, o concurso público, as nomeações por concurso 

são os alicerces. Entretanto, a realidade da SUSIPE é um tanto quanto singular. Por quê? O 

cargo de agente prisional não era regulamentado a mais de 30 anos. Então o último concurso 

para agente prisional foi nos anos 1980 – salvo engano, em 1981, e vem se arrastando a três 
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décadas essa situação. Quando o representado, doutor André Luís, ex-superintendente e 

secretário adjunto da SUSIPE, passou a gerir a SUSIPE e ele envidou esforços no sentido de 

apresentar projeto de lei e colocar em pauta para ser aprovada a lei de reestruturação da 

SUSIPE. O que, cá entre nós, todos sabemos que não é fácil aprovar na Assembleia Legislativa 

qualquer tipo de lei. Em 2015 foi aprovada a lei de reestruturação da SUSIPE, a Lei 8.322. Em 

dezembro de 2015. Com o advento dessa lei que foi possível a realização do concurso público. 

Então esse interregno temporal de falta de concurso público especificamente para o cargo de 

agente prisional era em razão da falta da lei que reestruturasse e regulamentasse o cargo. 

Tanto que os demais cargos, cargos de nível médio, cargo de nível superior, assistente 

administrativo, técnico em gestão penitenciária, de medicina e de odontologia, já foram feitos 

concursos. Em 2007 teve o último concurso e esse concurso atual também contempla esses 

cargos. O que não havia é para agente prisional. E com o advento dessa lei foi permitido. 

Então o que ocorre especificamente na SUSIPE, falando de maneira mais objetiva, é que 

independentemente do gestor que esteja ali, ele vai, sim, responder por essas situações de 

controle externo por causa da realidade. Mas existe, sim, uma mitigação e uma tendência para 

regularização integral. Porque temos a lei agora e após a saída do representado, coronel 

André, assumiu o coronel Rosinaldo; após o coronel Rosinaldo, assumiu o doutor Michel 

Durant, advogado que era secretário da SEJU. Todos eles vão passar por isso. Vão passar, 

porque sempre em razão da prestação ininterrupta dos serviços públicos, e a SUSIPE trabalha 

especificamente com a custódia de presos, não tem como não contratar em razão dos ditames 

constitucionais e deixar os presídios com carência de servidor – já há carência de servidor. 

Por exemplo, se vocês forem verificar a unidade prisional de Americano I, existem mais de mil 

presos para cerca de 30 servidores. A maioria é temporário, não tem. A realidade é essa. 

Então, não deferir o registro, vamos dizer assim, colocar essa espécie de preciosismo, lógico 

que ninguém se abstém da responsabilidade de realização de concurso, mas não deferir os 

registros e se em certo momento ficar mesmo inviável a contratação, o sistema de segurança 

pública, que já está falido, fica cada vez pior. Mas nós temos realmente essa grande 

possibilidade de regularização com a lei de reestruturação da SUSIPE. E com relação à 

ausência de critérios impessoais, como já citei e reitero: temos a questão do decreto que 

regulamenta o processo seletivo simplificado para contratação dos servidores temporários. Só 
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mais uma situação a se colocar: muito embora a SUSIPE como uma autarquia, um ente da 

administração indireta, tenha autonomia administrativa, a realização de concurso público e 

fatores que orbitam a esse tema não dependem só da SUSIPE. São atos administrativos 

complexos, depende da autarquia, da SEAD, do SIGOV, da governadoria. Tudo isso é uma 

questão orçamentária. Então independentemente do gestor, seja o coronel André, ou o doutor 

Michel Durant, essa vai ser uma realidade. Mas assim, eu acompanho de perto a situação da 

SUSIPE e realmente existe uma grande boa vontade e tendência à regularização do 

preenchimento desses cargos temporários. É isso. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para deferir excepcionalmente os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Em seguida, a presidência dos 

trabalhos foi transferida ao Excelentíssimo Conselheiro Corregedor Odilon Inácio Teixeira para 

a relatoria dos processos do Conselheiro André Teixeira Dias. Ao assumir, sua Excelência 

solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que anunciou Processo nº 2013/51383-1, que cuida da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Cultural Grupo Teatral Chama, responsável Arildo Poça do Espírito 

Santo, 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 

regularidade das contas com ressalva, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável. 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável, Senhor Arildo Poça do Espírito Santo 

estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe 

concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Muito obrigado. Bom dia, senhor 

presidente em exercício, André Dias; ao conselheiro Odilon, que assume a presidência nesse 

momento; e a todos os nobres conselheiros. Eu quero, antes de me manifestar sobre o tema, 

dizer que me sinto muito bem aqui nesse Tribunal. Sempre me senti como um artista, como um 

produtor cultural pela forma que a gente sempre foi recebido. Inclusive dizer para vocês que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1609

não vou aqui falar com argumentos técnicos e jurídicos, porque não sou advogado. Mas o 

pouco que aprendi com relação à contas, foram, de alguma forma, vocês através da dona 

Cláudia e da boa vontade das pessoas que trabalham aqui que nos ensinaram e nos ensinam. 

Por isso fiz questão de vir aqui hoje quando recebi a notificação, deixando o trabalho para vir 

aqui. Nosso, se não me engano, anterior presidente, tive a oportunidade de vir aqui acho que 

há um ano também defender outro projeto. E até me manifestei em relação ao espelho d’água 

lá na frente com as barquinhas, coisa mais linda que vi na época que vim e continua muito 

legal. Muito bom. Conselheiro André Dias, também tenho certeza da sua serenidade, 

principalmente com essa questão muito difícil, que é de se fazer no Brasil – imagine aqui em 

Belém e mais ainda numa cidade nossa, que apesar de ser uma cidade rica, é uma cidade que 

não expressa manifestação de apoio público com relação especialmente à cultura. Eu sempre 

procurei através das orientações que recebi – e agora estou estudando e me aprofundando 

nisso – para saber e poder fazer nossas contas da melhor maneira possível. Como em todos os 

segmentos que são os mais visibilizados pela sociedade como educação, saúde, segurança, 

enfim, já tem suas dificuldades, na cultura os recursos são muito mais escassos ainda. Só para 

vocês terem ideia, senhores conselheiros, eu fiz um ato de loucura nesse estado. Comecei a 

fazer encenação da Paixão de Cristo em 1981. Um jovenzinho de 15 para 16 anos na igreja 

matriz de Barcarena. E continuamos fazendo por 20 anos no salão paroquial. Fizemos na 

igreja, a igreja lotou e fomos para o salão paroquial no ano seguinte, em 1982. E depois 

ficamos por quase 20 anos lá no salão. Apresentava para faixa de mil pessoas que assistiam 

aquela encenação pequena em um único palco. Mas eu tive a ideia maluca de transformar isso 

na maior produção do teatro paraense em todos os tempos – e ainda é. Infelizmente em pausa a 

partir de 2014 justamente por falta e apoio e por falta de recurso. A produção artística que 

ganhou visibilidade nacional. Eu acho que, não sei se vocês acompanharam algumas das 

nossas participações, especialmente na mídia, enfim, e mais do que isso, atraímos turistas do 

Brasil todo pra Barcarena e fizemos um espetáculo com quase 500 pessoas. Com raras 

exceções de um artista de fora. Então, formamos artistas, preparamos pessoas que 

trabalhavam no figurino, cenografia, enfim, todas as partes do espetáculo no próprio 

município. Mas tivemos a dificuldade sempre de captar recursos. Um trabalho que dificilmente 

teria, ou terá – eu espero que um dia a gente consiga, como sonhador – a sua sustentabilidade 
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através de bilheteria ou coisa parecida. Até pelo número grande de pessoas que são 

envolvidas, pela quantidade de necessidade de produção, enfim. Tanto que, como falei, estamos 

em pausa e pretendemos retornar assim que pudermos, através de todo esse trabalho que 

estamos fazendo de estudo e reorganização para fazer um trabalho digno para o estado do 

Pará. Mas eu queria dizer para vocês que é exatamente nesse sentido, de que fazer um trabalho 

com a grandeza que nós conseguimos fazer e com recursos muito pequenos. Então vocês já 

imaginam que é muito difícil você pegar, por exemplo, R$ 3.000,00 (três mil reais) da 

PARATUR e ainda ter que desviar alguma coisa de recurso. É impossível. Ou então você não 

faz nada, e principalmente com qualidade. Por isso ganhei o respeito e credibilidade, e quase 

perdi a esposa porque tive que vender carro, vender moto e me desfazer de uma loja para 

bancar a maior parte desse evento. E todo o povo de Barcarena e muita gente do estado sabe 

disso. Hoje, graças a Deus, temos o respeito e a consideração do meio artístico do Pará. 

Temos uma relação muito forte inclusive fora do Pará.  Esperamos que Deus abençoe a gente e 

que consigamos restabelecer esse projeto. Eu não tive acesso ao auto do processo, foi esses 

dias que recebi a notificação – dia 02/10 agora. Tive que fugir da minha agenda de trabalho 

para vir aqui. Mas vim com essa satisfação de poder... porque eu sei que vocês, acima de tudo, 

têm essa função de fazer com que a qualidade da gestão pública seja melhor. Que a qualidade 

do uso do recurso público seja melhor. E pelo jeito com que sempre fui recebido aqui, como já 

disse, aprendi um pouquinho aqui a fazer. Queria aqui deixar uma sugestão, presidente em 

exercício e a todos os conselheiros. Ia ajudar muito a nós, principalmente, do terceiro setor. 

Precisamos muito. Não sei se vou falar bobagem no que vou dizer para vocês agora, mas qual 

a possibilidade desse Tribunal de Contas criar e produzir uma oficina de capacitação de 

preparação para as organizações do terceiro setor? Nós seriamos muito agradecidos. 

Praqueles que querem fazer realmente o trabalho direito, a gente quer fazer e as vezes 

erramos, porque não temos o conhecimento técnico. Se vocês tivessem essa possibilidade, 

criem uma oficina que possa orientar pelo menos o terceiro setor, as organizações. Porque na 

maioria das organizações não tem recurso para pagar advogado, técnicos, enfim, as vezes a 

gente é obrigado a fazer de tudo para pagar o contador. Porque o contador é mais difícil. 

Agradeço a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Enfim, e espero que um dia cada um de 

vocês, senhores conselheiros, ainda possam assistir esse grande espetáculo em Barcarena. Nós 
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temos um terreno de 22 mil metros quadrados doado por uma entidade para fazer a cidade 

cenográfica da Paixão. Um teatro permanente. Estamos correndo atrás para tentar fazer isso e 

para voltar em alto estilo. Espero que um dia vocês estejam lá com a gente assistindo e 

acompanhando nosso espetáculo. Muito obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

Pausa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Só para dar uma informação sobre o que ele falou do curso de capacitação para o terceiro 

setor: Nós temos um programa na Escola de Contas, dentro do nosso projeto político 

pedagógico que é justamente voltado para o terceiro setor. Tivemos uma versão no final do ano 

passado e está programada uma versão para o início do semestre do próximo ano. E também o 

Ministério Público do Estado tem realizado a cada três meses capacitações em relação ao 

terceiro setor. Inclusive a última foi há pouco mais de um mês e meio na CESUPA. Então só 

para orientar o jurisdicionado para que ele possa acompanhar no nosso site o cronograma das 

capacitações voltadas para o que é do interesse dele. Só isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, conselheira 

substituta Milene. Informação importante para todos aqueles que gerem recursos públicos e 

que têm convênios com o Estado, que são entidades do terceiro setor. Esgotada a fase da 

discussão, 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-se foi anunciado o Processo nº 2015/50387-2, que cuida da Prestação 

de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, de 

procedência do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, exercício financeiro de 

2014, responsável Allan Gomes Moreira, 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 aplicação da multa 

regimental à senhora Eudécia Martins D’Angelo. A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do responsável, Senhor Gilson Pires estava presente e na forma como lhe faculta o 

art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes 

termos: Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Antes de adentrar ao 
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mérito das alegações eu peço vênia para fazer juntada da procuração da senhora Eudésia, 

porque ela é citada no relatório e não consta nos autos a procuração para estender a defesa 

também além do gestor Allan, à doutora Eudésia Cristina. Agradeço. Bom, em relação ao 

processo de julgamento, foram apontadas três irregularidades formais que ensejam na 

recomendação da aprovação das contas com ressalvas e eventual aplicação de multa aos 

gestores. Dois pontos apontados como irregulares na análise das contas do IGPREV nos anos 

de 2012 e 2013 vêm se reiterando. E essa Corte tem aprovado sem ressalva as contas que são 

em relação à fiscal dos contratos e à estruturação do controle interno. Nas prestações de 

contas dos anos anteriores, nós temos apresentado a defesa e essa Corte tem acatado nossos 

argumentos, que por estrutura de pessoal, como foi colocado aqui pela LOTERPA e pela 

SUSIPE, alta rotatividade de servidor temporário, isso implica na gestão do órgão e na 

regularidade funcional do mesmo. Mas essas falhas internas não têm trazido prejuízo ao erário 

porque ainda com toda a dificuldade, a equipe técnica tanto do controle interno quanto do 

gestor de contratos tem se empenhando o máximo para fazer o melhor possível na sua atuação. 

E a partir de 2014 com o decreto governamental que instituiu a obrigatoriedade de que todo 

contrato, independente de valor na modalidade e da forma da contratação, tenha a designação 

de um fiscal específico. E o IGPREV a partir de janeiro de 2014 vem, em todos os seus 

contratos, independente da forma de contratação e do valor, nomeando um fiscal. Dessa forma, 

entendemos que ao longo do tempo o IGPREV vem se adaptando à essa nova realidade. E 

atualmente todo contrato tem fiscal por portaria publicada no Diário Oficial para acompanhar 

a melhor execução do contrato. Especificamente quanto ao item da inexigibilidade, o IGPREV 

em todos os seus contratos e naqueles casos em que ele entende por enquadrar na dispensa da 

inexigibilidade, sempre buscou seguir os requisitos legais. Nesse contrato especificamente, se 

for analisar todos os contratos do IGPREV ao longo de 2012 para cá na gestão do doutor 

Allan, todos os que se enquadraram como dispensa ou inexigibilidade, todos seguiram os 

requisitos legais. Em nenhum foi colocado ressalva nos contratos. Nesse especificamente, o que 

ocorreu – por isso da nossa vinda aqui: o contrato de 2014 tinha como objeto a gestão do 

sistema de pagamento da folha de inativos do estado do Pará, que está sob a responsabilidade 

do IGPREV. E na área da informática esse sistema não é – na linguagem da informática – um 

software de prateleira. Ou seja, eu vou desinstalar esse, instalar o outro e dar continuidade a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1613

execução do serviço. O sistema de pagamento da folha de inativos tem uma complexidade que 

não basta a simples troca da empresa ou de quem vai administrar o sistema para garantir a 

sua correta execução. Por quê? Porque a base de dados, hoje, o IGPREV gere em torno de 45 

mil benefícios inativos concedendo os pagamentos todo mês. Além disso, todas as nossas 

análises de processos que implicam em implantação, eles são alimentados no sistema. Então 

numa eventual paralisação do sistema, uma troca de empresa por outra até que essa assuma, 

se aproprie detalhadamente do sistema e de todas as informações, leva um tempo e isso pode 

paralisar a própria rotina do órgão. Seja para novas concessões ou até para a manutenção da 

folha de pagamento normal. Porque hoje o estado do Pará só paga quando a folha de ativos e 

inativos está concluída. Qualquer falha na SEAD ou no IGPREV implica no atraso do 

cronograma de pagamento do estado. Então, nesse caso específico lá em 2014 como foi 

colocado no processo, em setembro de 2013 o IGPREV foi notificado pela empresa à época 

gestora do sistema de que ela não tinha mais interesse. Em dezembro, perdão. Em dezembro 

ela notificou o IGPREV dizendo que não tinha mais interesse em continuar com a execução do 

sistema e que ela iria sair do mercado por razões internas. E no mesmo ano de 2013 nos 

iniciamos um processo de pregão para aquisição de uma nova empresa para assumir essa 

gestão e fazer a transição correta do sistema. E quando fomos notificados no final de 2013 de 

que a empresa gestora iria deixar de executar, não teríamos como dar celeridade além do 

normal ao processo de pregão. Até a execução, até o contrato, até outra empresa se firmar 

seriam no mínimo seis meses. Nos relatórios da controladoria, cita que o IGPREV poderia 

fazer aquela aquisição ou pelo inciso II ou pelo inciso IV, artigo 24, por dispensa com prazo 

máximo de 180 dias. Só que na nossa avaliação interna, essas possibilidades foram avaliadas. 

Só que pela especificidade, pela peculiaridade do sistema, nesse prazo de 180 dias nós 

corríamos o risco de se esgotar e a empresa não assumir totalmente o sistema. Então, por isso 

que se adotou fazer por inexigibilidade no inciso um, para garantir o contrato por 12 meses 

para seguir o curso normal do processo de licitação como seguiu no ano de 2014. No final de 

2014 foi celebrado um novo contrato por pregão, ou seja, cumprindo os requisitos legais. 

Então essa situação de eventual irregularidade e outra peculiaridade: quando a empresa 

notificou o IGPREV de que não iria mais executar o serviço, quem iríamos colocar? Porque o 

nosso suporte tecnológico interno não tem estrutura para assumir esse tipo de serviço, 
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infelizmente. E a empresa indicou através de um contrato de exclusividade comercial que a 

empresa X – que no caso seria a ATENTA que tinha a exclusividade na gestão daquele sistema. 

Por isso que na nossa avaliação interna acatamos e contratamos por inexigibilidade a empresa 

ATENTA. Mas como eu ressaltava, tanto na controladoria quanto no Ministério Público de 

Contas, em nenhum momento houve além dessa irregularidade formal, não houve qualquer 

prejuízo ao erário seja do ponto de vista funcional, financeiro. Porque superada a questão da 

irregularidade, todo o procedimento está correto. E a execução normal da folha de pagamento 

seja para novas concessões e manutenção, elas seguiram normais como estão até hoje. E não 

houve nenhum tipo de prejuízo na execução. Então esse caso, trazendo como redundância, essa 

excepcionalidade da contratação foi por essas razões estritamente excepcionais. Porque nos 

demais contratos, mesmo em 2014, se pegarmos a prestação de contas, tem outros contratos 

por inexigibilidade, mas seguiram o tramite normal da lei e os requisitos. Esse foi um caso 

peculiar porque era a gestão da folha de pagamento, e não tem como nós paralisarmos por 

uma semana que seja o sistema. Ele já traz um caos para o Estado porque não tem como. São 

essas as razões, com a devida vênia tanto à controladoria quando ao Ministério Público de 

Contas. Essa situação foi peculiar, altamente excepcional. Mas em nenhum momento trouxe 

prejuízo e nem qualquer tipo de aproveitamento econômico ou financeiro para quem quer que 

seja. Porque internamente nós temos um cuidado de fiscalizar pagamento e execução. Temos 

todos um cuidado de estar à frente da execução de qualquer contrato, seja jurídico ou seja 

gerência de contratos. Então nesse caso foi altamente excepcional em razão da peculiaridade 

da situação elencada. E com essas razões eu peço vênia ao Ministério Público de Contas. Mas 

que sejam julgadas regulares sem ressalvas a prestação de contas e, por consequência, sem 

qualquer penalidade aos gestores da época. Muito obrigado, senhores. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalvas, com recomendações ao 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51169-7, que cuida da Prestação de 

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

Secretaria de Estado de Comunicação, responsável Paulo Roberto Ferreira, Procurador Stanley 
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Botti Fernandes, cujo relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/51215-3, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Associação de 

Moradores do Conjunto Catalina, responsável Hideraldo Luiz Belém da Costa Lima, 

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 a devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária pelo débito entre o seu responsável e à Associação dos Moradores do Conjunto 

Catalina, além da aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51762-3, que cuida 

da Tomada de Contas instaurada na Associação da Mulher de Marabá, responsável Maria 

Ferreira de Carvalho, 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 a devolução do valor conveniado, atribuindo 

responsabilidade solidária pelo débito entre à sua responsável e à Associação da Mulher de 

Marabá, além da aplicação das multas regimentais à responsável. A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas regulares com ressalva, aplicando ao seu responsável a multa de R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva que deu ensejo a 

tomada 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 
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manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51357-4, que cuida 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Vitoria Do Xingu, responsável 

Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, 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 regularidade das contas com ressalva, com aplicação da 

multa regimental ao seu responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

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

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

cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva que deu ensejo a tomada das contas. 

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

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

relator. Em seguida, considerando a suspeição arguida pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

no processo a seguir, foi realizada a transferência da presidência ao Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2018/50894-1, que cuida do 

Pedido de Rescisão formulado por Edilson Ribeiro da Silva Kramer, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, 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 pelo conhecimento e pela procedência 

parcial do pedido de rescisão ora manejado, reformando-se o teor do Acórdão nº 57.068/2017, 

para reduzir o valor do débito imputado para R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), com 

proporcional reflexo na correlata multa aplicada. A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer do recurso, 

para no mérito dar provimento parcial, passando a julgar as contas regulares com ressalva, 

mantendo a multa pela remessa intempestiva das contas no valor de R$906,19 (novecentos e 

seis reais e dezenove centavos). Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 
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acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Neste momento, Sua Excelência Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves restituiu a Presidência ao Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2017/53811-0, que cuida da Denúncia Formulada pela 

Confederação de Tiro e Caça do Brasil, 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 improcedência da denúncia ora analisada, considerando que 

os atos praticados pela CBC no âmbito estadual, nos limites de cognição do controle externo, 

não representam violação à legalidade, por fim remessa da cópia do presente Parecer à 

denunciante a fim de que tome as providências que ainda julgar necessárias. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

voto para conhecer a denúncia para no mérito julgá-la improcedente, determinando o 

arquivamento dos autos. 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, Sua Excelência Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

restituiu a Presidência ao Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2006/51751-5, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Tracuateua, 

responsável Waldeth Gomes da Costa, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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 

conveniado, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A seguir, a Presidência 

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

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

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

para julgar as contas irregulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 
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acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. 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. Neste momento sua excelência o 

Conselheiro Presidente André Teixeira Dias solicitou ao plenário a inversão da pauta 

antecipando o julgamento dos processos nºs 26, 16 e 17. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2017/50118-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Roberto Lobo 

Saleme, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em 

sessão ordinária de 11/09/2018. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente 

concedida ao Conselheiro que pediu vistas, tendo proferido seu voto para, divergindo do relator, 

deferir o registro de aposentadoria. A matéria foi colocada em discussão. Sem manifestação 

neste sentido, foi consultado o Relator Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que assim se 

posicionou: Senhor presidente, eu quero prestar um esclarecimento a respeito da minha 

posição. O conselheiro Odilon não estava presente na reunião da semana passada em que 

houve um caso semelhante, em que eu modifiquei a posição anteriormente tomada em razão de 

ser também um caso de invalidez permanente. Vossa Excelência Presidente estava presente, 

aliás, o voto era de Vossa Excelência. Me lembro aqui das afirmações do ilustre procurador 

doutor Guilherme Sperry na ocasião representando o douto Ministério Público de Contas. E 

me valendo também da manifestação da ministra Ana Arraes do Tribunal de Contas da União, 

conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência estava aqui e a maioria dos substitutos também, 

estávamos naquela situação da justiça e do direito. E nós todos nos apercebemos da 

dificuldade de Vossa Excelência nesse aspecto, como do próprio doutor procurador. E eu 

também fiquei em dificuldade para proferir minha manifestação. E ao final acabei discordando 

de Vossa Excelência tranquilamente. Acho que no final até comungamos do mesmo 

pensamento. E eu vejo que é uma situação bastante semelhante, senão igual, conselheiro Luís 

Cunha. Invalidez em que o cidadão não tem mais condição de se introduzir no mercado do 

trabalho e que foi objeto exatamente de eu discordar da posição, vamos dizer, dentro da lei, da 

positividade, correto, mas eu me balancei naquela situação e para ficar coerente com o meu 

voto da sessão em que estava, infelizmente o conselheiro Odilon àquela altura não estava, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1619

exatamente já naquele momento eu sinalizava que em situações similares, eu modificaria meu 

entendimento, que é o que estou fazendo agora. Apenas também ratificando o entendimento do 

ilustre conselheiro Odilon e discordando da finalização da manifestação do conselheiro Luís 

Cunha. Então é nesse sentido. É o meu voto. E que isso não se torne uma coisa absolutamente, 

aquela posição única. Acho que exatamente está bem destacada a singularidade dos casos. No 

qual, em ambos eu me quedei a essa argumentação. Portanto, pelo deferimento. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Senhor presidente, na verdade o 

conselheiro Odilon concordou na essência. Eu finalizei o meu voto propondo algo mais, que é 

a construção de um entendimento em relação a esses casos. E o que falei na semana anterior, 

na hora que debatemos aqui, eu disse: “senhora presidente, está na hora de sentar à mesa com 

a Procuradora do Estado, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, com o 

TCM e o Ministério Público e discutir esse assunto”, porque são muitos casos. Inclusive a 

doutra Rosa Egídia levantou algo a mais para reflexão, que é a questão do custo financeiro 

disso. De fazer essa compensação para regime geral de previdência. O Estado não daria conta 

de bancar isso. Então, na verdade, quando propus o meu voto eu queria chamar atenção para 

o problema. Mas eu entendo que o voto do conselheiro Odilon ficou muito bom. Então eu vou 

acompanhar o conselheiro Odilon e retiro essa parte final do meu voto. Porque o principal ele 

está de acordo, e agora também houve da parte do eminente conselheiro Nelson Chaves essa 

compreensão. Então praticamente estamos firmando, pelo menos três votos, um entendimento 

único da Corte. Não sei como vai se manifestar Sua Excelência a conselheira Rosa Egídia. 

Então, eu acompanho o que já foi proferido pelo conselheiro Nelson Chaves e pelo relator do 

voto vistas, conselheiro Odilon Teixeira. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Estou de acordo, presidente, com o voto vistas e 

reformulação dos votos anteriores. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em 

exercício] André Teixeira Dias: Acompanho o voto-visa. E pergunto ao Senhor secretário, 

como fica o voto do conselheiro Cipriano Sabino, uma vez que o conselheiro Nelson Chaves 

retirou o voto dele para acompanhar? Ficará consignado como indeferimento e a decisão será 

por maioria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu não posso falar por ele, mas por isso que eu fiz menção à sessão anterior. Antes 

dessa decisão corretamente proferida pelo conselheiro Odilon, o conselheiro Cipriano estava 
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aqui ao meu lado e exatamente quando foi o voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência 

acompanhou bastante isso. Provavelmente se ele estivesse aqui ele nos acompanharia. Ou 

não, mas estou dizendo conselheiro Odilon, Vossa Excelência estava em viagem, foi uma 

situação bem parecida com essa que me fez exatamente discordar da posição naquela 

altura do eminente conselheiro André Dias, que era o relator. E o conselheiro Cipriano nos 

acompanhou. Mas é claro que não estando presente, mas estou apenas dizendo que 

provavelmente ele tomaria este caminho. E havendo aprovação por maioria, acho que 

supera qualquer problema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Eu quero deixar claro, conselheiro Luís Cunha, que é muito difícil a gente 

criar uma norma standard. Porque cada caso é muito peculiar. Tem que analisar a questão 

anterior, pós-constituição, o cargo exercido, a atividade controladora no caso do TJ, se o 

CNJ participou ou não; questão da invalidez permanente, que é a essência do voto do 

conselheiro Nelson Chaves – que ele acaba de retificar. Então temos que analisar variadas 

circunstâncias. Então peço vênia a Vossa Excelência mas entendo que não dá para criar 

norma standard nesses casos. A gente pode discutir em reuniões outras questões, como 

sugeriu a conselheira Rosa, da compensação previdenciária. Mas infelizmente cada caso 

de aposentadoria precisa ser analisado com olhos somente para aquele caso. Em seguida, 

a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto-vista, 

deferindo o registro. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50029-0, que cuida 

da Tomada de Contas instaurada no São Raimundo Esporte Clube, responsável Rosinaldo 

Batista do Vale, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo 

responsabilidade solidária pelo débito entre seu responsável, São Raimundo Esporte Clube 

e Carlos Alberto da Silva Leão, além da aplicação das multas regimentais aos seus 

responsáveis. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

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

matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 
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Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, atribuindo 

responsabilidade solidária entre o responsável e o São Raimundo Esporte Clube pela 

devolução de R$20.000,00 (vinte mil reais) aplicando as multas: Ao São Raimundo Esporte 

Clube, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo débito; Ao responsável, no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais) pelo débito e R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pela 

instauração da tomada de contas; Ao Senhor Carlos Alberto da Silva Leão no valor 

R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pela não emissão do relatório de 

acompanhamento e execução do convênio; Por fim, remessa dos autos ao MPE para as 

medidas cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50251-3, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Moradores e 

Agricultores da Serraria Boa Vista, responsável Ezequias Melo da Costa, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 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 

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

solidária pelo débito entre seu responsável, Associação dos Moradores e Agricultores da 

Serraria Boa Vista e o espólio do senhor Valmir Bispo, além da aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

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

atribuindo responsabilidade solidária entre o responsável e a Associação dos Moradores e 

Agricultores da Serraria Boa Vista pela devolução de R$99.500,00 (noventa e nove mil e 

quinhentos reais) aplicando as multas: A Associação dos Moradores e Agricultores da 

Serraria Boa Vista, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo débito; Ao responsável, no 

valor de 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; Por fim, remessa dos autos ao MPE para as 
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medidas cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/50603-7, que Cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata, Responsável Raimundo Faro Bittencourt, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/51079-2, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Gurupá, 

responsável Raimundo Monteiro dos Santos, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Neste momento, Sua Excelência o 

Conselheiro André Teixeira Dias, transferiu a presidência ao Excelentíssimo Conselheiro 

Corregedor Odilon Inácio Teixeira e registrou-se a saída em definitivo do 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 glosado, 

atribuindo responsabilidade solidária pelo débito entre seu responsável e a Secretaria 

Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEPOF e a senhora Mariléa 

Ferreira Sanches, além da aplicação das multas regimentais. A seguir, a Presidência 

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

esteve presente e nem se fez representar. A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão julgar as 

contas irregulares, compelindo ser responsável a restituir ao erário estadual a importância de 

R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta 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. Conforme sistema 
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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 Luis da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51393-4, que cuida da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Irituia, responsável José de Anchieta Lima de Oliveira, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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 

Helenilson Cunha Pontes. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas 

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

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

acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e 

com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão 

será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2016/50542-1, que cuida do Pedido de Rescisão formulado por Leda Maria 

Sadala Brito, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo a Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51231-0, que cuida do 

Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Furtado Rebelo, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 pelo não provimento do presente recurso de reconsideração, 

mantendo-se incólume o Acórdão nº 56.389/2017. A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e 
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nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Consultado o Plenário, este se 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 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 Luis da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51833-8, que cuida dos Embargos de 

Declaração opostos por Trindade Lobato Cardoso, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Neste momento, registrou-se o 

impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, sendo convocado o 

conselheiro substituto Julival Silva Rocha para composição do quórum. 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 

provimento dos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido. A 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer os presentes embargos de 

declaração e, no mérito julgar procedente tão somente para esclarecer o termo “não 

procurado” constante do Aviso de Recebimento da notificação, sem conceder quaisquer 

efeitos modificativos ou infringentes, mantendo in totum o conteúdo decisório do julgado 

proferido no recurso de reconsideração mediante Acordão n. 55.743 de 17.05.2016. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Luis da Cunha Teixeira acompanharam o 

relator, tendo sua Excelência o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha, 

invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo de 

imediato deferido pela Presidência. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do 
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Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à 

MATÉRIA ADMISTRATIVA: Dou conhecimento ao plenário a respeito do relatório de 

gestão fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Pará referente ao primeiro quadrimestre 

de 2018. O referido processo de fiscalização cumpriu tramitação regular sendo exarados 

os respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de 

Contas e a relatoria de Sua Excelência Conselheira Rosa Egídia, onde foi plenamente 

atestada a obediência às disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal, devendo 

ser encaminhadas para ciência as recomendações contidas no relatório do órgão técnico e 

do parecer do parquet de contas. Senhores conselheiros, conforme material distribuído a 

Vossas Excelências através dos e-mails corporativos após a sessão ordinária do último dia 

quatro, submeto á deliberação plenária a proposta orçamentária desta Corte de Contas 

para o exercício de 2019 com a reformulação dos cálculos provocada pela informação 

prestada pela Secretaria do Estado de Planejamento, aumentando nossos recursos 

orçamentários na ordem de R$ 3.561.231,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e um mil e 

duzentos e trinta e um reais). Assim sendo, há necessidade de revogar a resolução 19.042 

de 6 de setembro de 2018, que continha proposta com valores anteriores e aprovar a nova 

devidamente ajustada. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.053, desta data. Submeto à 

deliberação plenária a solicitação de arquivamento e baixa dos sistemas do processo 

2013/53077-7, uma vez que os valores conveniados são inferiores ao limite fixado pela 

resolução 18.589 de 27 de maio de 2014, tendo este conselheiro determinado o 

desentranhamento da documentação encaminhada e sua devolução ao órgão convenente 

para que este realize sua análise e adote as medidas administrativas necessárias para 

remessa da prestação de contas desta Corte, conforme prescreve o artigo 142 do regimento 

interno deste tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.054, desta data. Matéria 

administrativa vencida. Coloco a palavra à disposição dos presentes. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin: É só para convidar a todos para assistirem a transladação e o Círio ali do 
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Ministério Público de Contas. Vocês sabem que a gente tem aquela visão privilegiada – 

aqui também tem, eu sei. Mas se vocês vierem para cá e puderem passar por lá também 

para dar um alô e prestigiar um pouquinho o Ministério Púbico de Contas, a gente vai 

estar de braços abertos para recebê-los, como sempre. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em Exercício): Agradeço o convite, 

doutora Silaine. Tenho certeza de que muitos membros e servidores do tribunal serão 

acolhidos no parquet de contas na transladação e no Círio. Obrigado. Nada mais havendo 

a tratar, Sua Excelência, declarou encerrada a sessão às treze horas e vinte e dois minutos 

(13h22min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 09 de outubro de 2018. 
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