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ATA Nº 5.340 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) do mês de setembro do ano dois 

mil e quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; e ainda o 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante acompanhado da Subprocuradora Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o 

Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à 

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presentes os dignos 

representantes do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 

sessão. Quero cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre Antônio 

Malheiro e as técnicas Rosana Komuro, do Tribunal de Contas de Pernambuco, e Maria 

Salette, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, participando do evento MMD nesta Corte. 

Justifico a ausência do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força maior, da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha por motivo de saúde e do Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha cumprindo missão oficial da Atricon. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e quatro (24) de setembro, 

na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Dando prosseguimento à sessão, inexistindo expediente a ser 
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lido, a Presidência anunciou a retirada da pauta de julgamentos do Processo n.° 2011/50221-1, 

devido à ausência da relatora Para que pudesse relatar seu processo incluído na pauta de 

julgamentos, o senhor presidente abrigou-se no artigo 17, inciso I do Regimento Interno, no 

sentido de passar a condução dos trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira que, incontinenti, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta 

de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2011/53024-0, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Rurópolis, responsável Aparecido Florentino da Silva, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luis 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 irregularidade das contas, com devolução do 

valor glosado, sem prejuízo da aplicação de multa regimental tanto ao responsável pelas contas, 

quanto à concedente dos recursos, e ainda recomendações à SEDUC. A seguir, 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 e, aplicar ao senhor Aparecido Florentino da Silva a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela intempestividade na apresentação 

das mesmas e, ainda, aplicar a senhora Maria do Socorro Costa Coelho a multa no valor de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95 

e com expedição de recomendação a SEDUC, nos termos da manifestação do Ministério 

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

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

manifestação do relator. Neste momento, sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, restituiu a Presidência ao Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2008/52620-0, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Liga Paraense de Karatê-

Dô, responsável José dos Santos Pereira, 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 
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regularidade das contas, com aplicação da multa regimental ao Senhor Carlos Alberto da Silva 

Leão. A seguir, 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, e, aplicar ao senhor Carlos Alberto da Silva Leão a 

multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação do laudo 

conclusivo de execução do objeto do convênio. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/50398-3, que cuida da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Rosa de Fátima Barge Hage, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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 recomendações ao TCM. A seguir, a Presidência proclamou que a 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 

encaminhamento do relatório da SECEX. 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2011/50706-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Moradores do Limão, responsável 

Edwilson Pontes Dias, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 

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, sem prejuízo da aplicação da multa regimental ao concedente dos 

recursos em questão, em face da ausência de fiscalização do objeto do convênio. A seguir, a 

Presidência proclamou que tanto o responsável pelas presentes contas, quanto o concedente, 
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embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar na 

sessão. 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. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/51804-6, que alberga a Prestação de Contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação Pará, responsável Tânia do Socorro de Souza Palheta Sodré, 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 regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais cabíveis. A seguir, a Presidência proclamou que a 

responsável pelas presentes contas, 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 no sentido de julgar as 

contas regulares com ressalva, em razão da emissão de cheques avulsos, com a 

recomendação de que seja observado, nas futuras prestações de contas decorrentes de 

convênios com a Administração Pública, o que dispõe a legislação estadual referente à 

matéria. 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 chamado à ordem da pauta o Processo nº 

2012/50802-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Movimento Viva 

Santa Izabel, responsável Ivanise do Nascimento Pessoa, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 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 cabíveis. A seguir, a Presidência proclamou 

que a responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve 

presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 
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se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, ficando a senhora Ivanise do Nascimento Pessoa em débito para com o 

erário estadual na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$3.000,00 (três mil reais), pelo débito apontado e R$ 900,00 (novecentos 

reais), pelo descumprimento de prazos estabelecidos no RITCE. Consultado o Plenário, este 

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

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

anunciado o Processo nº 2012/50836-0, que comporta a Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Moradores do Bairro do Centro-Portel, responsável Elzenira Jardim 

Monteiro Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 

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 da contas, com devolução do valor conveniado e, ainda, com aplicação das 

multas regimentais cabíveis. A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas 

presentes contas, 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 no sentido de julgar as contas 

irregulares, ficando a senhora Elzenira Jardim Monteiro Gomes em débito para com o 

erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), 

pelo descumprimento de prazo. 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. Proseguindo-se, foi anunciado o Processo 

nº 2012/51155-7, que se refere à Tomada de Contas instaurada na Agremiação 

Carnavalesca Beneficente e Cultural Coração Jurunense, responsável Emílio do Espírito 

Santo dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 

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 
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das multas regimentais cabíveis. A seguir, 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, 

ficando o senhor Emílio do Espírito Santos dos Santos em débito para com o erário estadual 

na importância de R$29.650,00 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais), aplicando-

lhe as multas nos valores de R$2.965,00 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais), pelo 

débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo descumprimento de prazo. Consultado 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Na 

sequência, foi anunciado o Processo nº 2012/51165-9, que cuida da Tomada de Contas 

instaurada na Associação das Pessoas com Deficiência da Transamazônica, responsável 

Evanildo Porfírio da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior. 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. A seguir, 

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, e, aplicar ao responsável a multa no 

valor de R$900,00 (novecentos reais), pelo atraso na remessa das contas para análise neste 

Tribunal. 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 mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 2013/52669-5, 

que agasalha a tomada de contas instaurada no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Curuçá, responsável Maria das Graças Modesto dos Santos, 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 regularidade das contas, com aplicação da multa 
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regimental ao senhor Alberto Campos Ribeiro. Presente em plenário, a senhora Maria das 

Graças Modesto dos Santos, parte notificada no processo, fez-se presente e usou da palavra, 

direito constitucionalmente garantido no que concerne à ampla defesa: Bom dia. 

Inicialmente quero cumprimentar o Presidente deste Tribunal, Vossa Excelência Doutor 

Luís Cunha e todos os conselheiros. Ao Ministério Público, Doutor Antônio Maria, 

Doutora Deíla Maia. Ao relator desse processo, Doutor Odilon. E realmente o que 

aconteceu foi um equívoco muito grande na prestação de contas do sindicato. Foram 

entregues diretamente no DETRAN, mas quando o tribunal nos notificou, nós 

imediatamente fomos ao DETRAN, trouxemos toda a documentação que havia sido 

entregue lá, e demos entrada no tribunal. Então por essa razão eu quero pedir aos nobres 

conselheiros que isentem da multa a mim, porque infelizmente aconteceu um grande 

equívoco, mas quando o tribunal nos notificou, eu imediatamente, todos os chamados que o 

tribunal nos fez eu atendi. Inclusive o de hoje que eu recebi na sexta-feira, que seria o 

julgamento hoje, nós fizemos questão de vir, e trazer a presidente que hoje está em 

exercício. Então eu gostaria de pedir aos nobres conselheiros que revissem essa multa 

direcionada a minha pessoa Maria das Graças Modesto dos Santos, presidente à época do 

sindicato. Muito Obrigada! Pausa. A matéria entrou no foco das discussões. Pausa. Em não 

havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares, e, aplicar à 

senhora Maria das Graças Modesto dos Santos a multa no valor de R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas, e, ainda, aplicar ao senhor 

Alberto Campos Ribeiro a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), 

pela ausência do laudo conclusivo relativo à execução do objeto ajustado. O plenário, então, 

manifestou-se assumindo a seguinte posição. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do relator, sem a aplicação de 

multa à senhora Maria das Graças Modesto dos Santos.  Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto do relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto do relator.  

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira(Presidente): 

Acompanho o voto do relator. Definida a posição dos votos, proclamou a presidência que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1536

resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar a posição do relator. Retornando-se à 

pauta, foi anunciado o Processo nº 2014/50765-2, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Prefeitura Municipal de Marapanim, responsável José Ribamar Monteiro Carvalho, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior que, ao solicitar a retirada 

deste processo da pauta de julgamentos, tendo em vista que não retornou o aviso de 

recebimento do telegrama expedido, devendo ser reiterada a notificação ao responsável sob 

pena de nulidade, obteve o imediato deferimento. Sequencialmente, foi tornado público o 

Processo nº 2015/50331-8, que versa a respeito do Recurso de Reconsideração interposto 

por Manoel Soares da Costa, 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 pelo 

conhecimento e improvimento ao mesmo, confirmando-se desta forma, a íntegra da decisão 

prolatada no Acórdão do TCE/PA nº 54.260, de 04.12.2014. A seguir, 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 seu voto no sentido de conhecer do recurso e no 

mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida que julgou as contas 

irregulares com devolução e aplicação de multas em razão do dano ao erário e da remessa 

intempestiva das contas a este Tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, 

§§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em 

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

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

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou os assuntos 

em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Solicito à 

secretaria-geral que distribua aos conselheiros para conhecimento e apreciação na 

próxima sessão, conforme dispõe parágrafo 1º, do artigo nº 172 do Regimento Interno, 

proposta de resolução encaminhada pela secretaria de controle externo que diz respeito a 
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formação de comissão técnica com o objetivo de promover estudos, pesquisas e propostas 

para o aperfeiçoamento e informatização das atividades de controle externo. E também eu 

quero colocar a secretaria de controle externo a disposição dos conselheiros, se 

precisarem de esclarecimentos sobre o assunto. E já tem sido bastante discutido pelo 

Conselheiro André Dias e Conselheiro Odilon Teixeira. Eu creio que é um bom caminho 

para a gente dar um passo importante. Senhores conselheiros, eu quero informá-los que 

depois de amanhã, quinta-feira após o plenário, vamos repetir uma prática desta Casa que 

antecede o Círio, que por sinal eu gosto muito, e sempre repercutiu bem na Casa e também 

para as pessoas que passam em frente ao nosso tribunal, que são os nossos barquinhos, 

nosso tema “Canoa de promesseiros 2015”. Desde quando eu cheguei aqui já acontecia na 

casa com a Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Cipriano, e eu estou dando 

prosseguimento. O lago já tem água, os barquinhos estão sendo montados, e vai ser 

bastante agradável a gente novamente poder apresentar a cidade os nossos barquinhos, 

que foram confeccionados na cidade de Abaetetuba. Agradecer neste momento também o 

Conselheiro Nelson Chaves que pensou esse tipo de evento. Também vamos na quinta-feira, 

no espaço cultural do nosso tribunal Clóvis Morais Rego, vamos ter também uma artista da 

nossa terra que vai apresentar também o seu trabalho, o tema “Do Além Mar à Casa da 

Duquesa – em busca de um sonho”. É um negócio que está prometendo uma surpresa 

muito agradável a todos também, a nossa artista portuguesa, ou de origem portuguesa. 

Senhores dia 02/10, já está bem próximo, o encerramento da peregrinação interna de 

Nossa Senhora de Nazaré, foi iniciado dia 11/09 no gabinete de sua Excelência 

Conselheira Lourdes Lima, e dia 02 o encerramento da peregrinação no gabinete da 

presidência. Todos estão convidados. E dia 05/10, muito importante essa data para os 

conselheiros, Ministério Público, servidores do TCE e do MP. Dia 05/10 11h da manhã, 

evento oficial a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, com a presença 

do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. É outro evento apenas que se 

repete na Casa; não estou inventando nada, coincidentemente estou presidente, vou ter esse 

privilégio, assim como os outros, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, Coutinho, 

todos os outros que passaram por isso de receber a imagem peregrina, junto com o nosso 
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Procurador do Ministério Público, Doutor Antônio Maria Cavalcante. Então fica aqui o 

convite a todos, dia 05/10 às 11 da manhã. E no dia 10/10, a noite na trasladação, o nosso 

Coral do TCE - Conselheira Eva Andersen Pinheiro, fará uma apresentação de nível 

elevadíssimo para aqueles que desejarem vir assistir aqui no momento da trasladação a 

apresentação do nosso coral. E dia 11 é o Círio, procissão do Círio, também estaremos 

aqui. Vai ser montada uma estrutura, também não estou inventando nada, todos os 

presidentes fizeram para atender as pessoas que vierem, já tem conselheiro vindo aqui 

também, o Presidente do TCE da Bahia estará conosco no Círio, do Amapá também 

provavelmente estará aqui, os conselheiros estão convidados, tanto para a trasladação, 

como para a procissão do Círio. E o Doutor Antônio Maria sempre nos convida também ali 

ao lado do Ministério Público ele capricha, faz uma programação também de altíssimo 

nível. Senhores, da minha parte, estou muito satisfeito. Quero dizer a Conselheira Lourdes 

Lima se desejar, após a sessão para uma conversa no gabinete da presidência para tratar 

do concurso público, estou à disposição de Vossa Excelência se puder. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou conversar 

com Vossa Excelência, porém, estão faltando dois conselheiros, eu gostaria que a gente 

pudesse discutir essa questão com a presença de todos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, conselheira, vamos fazer 

uma reunião técnica, Vossa Excelência comigo e a equipe técnica e no próximo passo a 

gente conversa com os conselheiros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu inclusive na quinta-feira eu vou estar ausente, 

porque eu estou com um procedimento médico marcado pela manhã que só pode ser nesse 

dia de manhã. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Perfeito! Então vamos fazer assim conselheira, se Vossa Excelência 

desejar, eu vou acionar a nossa equipe técnica, a gente vê toda essa parte preliminar 

preparatória do concurso, e submete apenas a decisão ao colegiado já na próxima semana, 

principalmente a respeito do processo licitatório. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Na próxima terça-feira presidente, eu 

sugiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 
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Teixeira: Eu quero informar sobre isso, que a administração tomou todas as providências 

para qualquer caminho. Está tudo pronto, só falta o aval dos conselheiros. Se fizer 

dispensa já está tudo pronto, se tiver licitação também está tudo pronto. Todo o trabalho 

preparatório está tecnicamente bem feito e à disposição. E sobre isso, Conselheira Lourdes 

Lima, eu tenho que agradecer e pedir desculpas, ela há mais de um mês está insistindo 

para que a gente possa se reunir e resolver isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Sobre o concurso, eu tinha proposto que se 

realizasse também em Marabá e Santarém, além de Belém, isso que eu queria que levasse 

em consideração essa minha sugestão, somente isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito! Vou levar em conta o que 

Vossa Excelência está propondo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, gostaria de solicitar a fixação do 

meu período complementar de férias, a ser gozado de treze a vinte e dois de outubro em 

razões de extrema necessidade, eu já expliquei para Vossa Excelência. São dez dias 

apenas, não vai, com certeza, prejudicar os trabalhos que estamos fazendo. Eu gostaria de 

propor a Vossa Excelência e ao plenário para que eu pudesse tirar esses dez dias para eu 

me ausentar desta Casa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Da parte da presidência eu acato o pleito de Vossa Excelência, e 

eu creio que com a aquiescência de todos nós conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, a 

Conselheira Lourdes é imprescindível aqui nesse plenário, uma pessoa muito importante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Vossa Excelência merece, precisa, somos seres humanos. Eu disse a Conselheira Milene 

ontem, que Vossa Excelência está com uma sobrecarga de trabalho, o corpo não aguenta, 

ela teve um mal-estar que ela estava em boa situação de saúde, mas teve um mal-estar. Às 

vezes entra de cabeça no trabalho, trabalho, trabalho e não cuida da alimentação correta, 

não descansa, e pronto, passou mal a Conselheira Milene. Ainda bem que a situação está 

estável, tenho falado com ela, ela precisa desse momento de repouso. Mas é isso 

Conselheira Lourdes Lima, Vossa Excelência tire os dias de férias. Está bastante razoável 
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o pedido de Vossa Excelência. Eu estou muito satisfeito, Vossa Excelência está me 

ajudando bastante. Da minha parte eu já programei a minha vida até o final da 

administração, não pretendo mais tirar férias, quero me dedicar a esse período de um ano 

e quatro meses, se Deus me der a saúde, para ajudar o nosso Tribunal a melhorar. A 

solicitação foi consubstanciada no Memorando nº 121/2015-Sec, desta data. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e quinze minutos (10h15min) e mandou que 

eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 29 de setembro de 2015. 
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