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ATA Nº 5.366 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de fevereiro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o 

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

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia quatro (04) de fevereiro de 2016, 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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 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: Aprovo-a. Manifestação do 

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

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

impedida na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival 

Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Sem expediente a ser lido, a presidência solicitou ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foi anunciado o Processo nº 2015/50920-1, 
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que trata do Recurso de Agravo Regimental interposto por Evaldo Oliveira da Cunha, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas pela Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha, em sessão ordinária do dia 21/01/2016. Sua Excelência 

Conselheiro Relator havia proferido seu voto para conhecer do recurso para, no mérito, negar-

lhe provimento. Os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

e André Teixeira Dias votaram com o Relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva 

Rocha votou divergente no sentido de conhecer do recurso, dando-lhe provimento. A 

Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha proferiu voto de vista para conhecer 

do recurso, dando-lhe provimento para que haja o processamento normal do pedido de rescisão. 

A matéria foi colocada em Votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Em que pese o bem elaborado e longo voto da Ilustre Relatora, 

eu mantenho a minha posição. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência não 

estava na sessão, eu lhe pergunto se Vossa Excelência reúne condições de votar este processo? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Hoje 

não presidente, mas eu queria que Vossa Excelência colhesse os votos para eu me manifestar 

se vou ou não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhor Presidente, em que consiste exatamente a divergência, o Conselheiro Julival 

já havia votado divergente. Conselheira Milene, Vossa Excelência parece que acompanha a 

divergência anterior, é igual ou o fundamento é diferente? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade os fundamentos são bem 

similares. A grande questão que verifico nesse processo, é uma questão meramente processual. 

Na analise anteriormente feita do Agravo Regimental, foi feito na verdade a análise do mérito 

do pedido de rescisão, para dizer se a citação era valida ou não, o que eu entendo que não 

cabe no Agravo Regimental, apenas uma análise dos pressupostos de admissibilidade. Então, 

como ele alegou o vício transrescisório, eu acredito que o Agravo deve ser dado 

prosseguimento à ele para que o processo possa prosseguir, e aí sim analisar se existe ou não 

existe vicio na citação, que é o que foi alegado no pedido de rescisão. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu vou acompanhar a relatora do 

voto vista. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Mantenho 

meu voto divergente, que é similar ao voto de vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A Conselheira Rosa Egídia não pode 

participar desta votação porque é continuidade de uma votação anterior, ou seja, de uma 

sessão em que ela ainda não era Conselheira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Desculpe Senhor Presidente, eu acho que está meio confuso 

isso. O voto do Conselheiro Nelson diverge? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Diverge. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Então eu acompanho o voto do Conselheiro Nelson. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência se não estiver em condições de votar e desejar 

participar desta votação, só tem um caminho, que é pedir vistas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu estava pensando. O 

que ocorre é o seguinte, até pela celeridade, parece-me que até a votação já está a favor do 

Conselheiro Nelson: 3 a 2. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Não! Eu ainda não votei e está 3 a 3. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então Vossa Excelência tem que votar 

então? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Não. Primeiro Vossa Excelência, e o Presidente vota por último. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu tinha que estudar a 

matéria, então prefiro não me manifestar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acompanho o voto divergente da Conselheira Milene. 

Neste caso o voto da Conselheira Milene é aprovado por maioria. Somos 7 votando, então 4 a 

3. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Espera! A Milene 

e o Julival votam? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Estavam como Conselheiros na sessão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então o Conselheiro Cipriano não poderia votar 

de todo modo. É isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Então eles foram convocados para votar neste processo especificamente. É assim que 
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funciona? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Não. A composição do quórum mesmo. O Conselheiro Cipriano estava ausente desta 

sessão. É continuação deste julgamento mesmo. Eu agradeço Vossa Excelência, Conselheiro 

Cipriano. Vossa Excelência não poderia porque estava completo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E se ele quisesse trocar de voto? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Quem? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O 

Conselheiro Substituto Julival. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Sim. Poderia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Então ele seria reconvocado? Não faz sentido isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Este processo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: A sessão é agora. 

Não é agora a sessão? Então é a sessão passada? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Exatamente. Estamos dando continuidade a 

uma sessão anterior, exclusivamente neste processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente! Só para deixar claro que eu não estava nessa 

sessão, mas eu estou me dando por esclarecido e votando. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Então o Odilon não estava na sessão 

e se deu por esclarecido. Então o Cipriano poderia também fazer a mesma coisa? Aí teriam 9 

votos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: É essa a questão. Então se eu for pedir vistas, ou me manifestar, e, esclarecidamente já 

pronto para votar, nós teríamos nove votos. Seriam nove Conselheiros exercendo efetivamente 

o cargo de Conselheiro. Essa que é a questão Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Sinceramente eu acho que não está certo esse 

procedimento. O procedimento não tem consistência matemática. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A Conselheira Rosa 

Egídia é a única que não pode votar, porque ela não era Conselheira na sessão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O Conselheiro Presidente me 

permite para tentar colaborar? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 
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Luís da Cunha Teixeira: Pois não Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Na verdade eu não poderia votar também por questões 

matemáticas. Mas como o Conselheiro abriu mão de aguardar os outros votos, infelizmente eu 

passei a vez dele, para ele, felizmente para mim. Então não pode haver mais do que sete votos. 

O Conselheiro André tem razão. Não pode haver mais do que sete votos. Conselheiro Julival e 

Conselheira Milene estavam convocados naquela sessão. Aquela sessão está continuando, 

Conselheiro André. Se o Conselheiro Cipriano estivesse se dado como esclarecido, eu não 

poderia ter votado. Como ele aguardou, eu me dei por esclarecido e votei. Continuam sete 

votos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas 

fica uma coisa esquisita, porque o regimento diz e garante a qualquer Conselheiro não 

presente na reunião, onde houve discussão na matéria, presente na próxima, ninguém pode 

tirar, só se houver cassação de mandato aqui, embora não seja mandato, é vitaliciedade. A 

Conselheira Rosa está investida como Conselheira, como o Conselheiro Cipriano, então se o 

Conselheiro, no nosso regimento, se der por esclarecido em qualquer matéria, ele tem que 

votar. O regimento diz isso. Eu não estou presente na sessão anterior, mas se venha matéria a 

ser discutida, e eu me der por esclarecido, não vejo nenhum amparo no regimento que não 

pode votar. Vai ser o primeiro dia que irá acontecer aqui. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Artigo nº 186 do Regimento, diz o 

seguinte no seu paragrafo 3º: “Não participará da votação o Conselheiro ausente na sessão 

em que foi apresentado, e discutido o relatório, salvo se pedir vistas dos autos, ou se der por 

esclarecido.” É isso que diz aqui o artigo nº 186 do nosso Regimento Interno. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se nove se derem por 

esclarecido? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aí tem que se perguntar para a Doutora Rosa também. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas ela não era Conselheira na 

sessão. Dela eu tenho todas as certezas. Ela não pode participar da votação desse processo. 

Todos os outros daqui para frente ela pode. Já a dúvida suscitada aqui por Vossa Excelência é 

pertinente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

De onde é que Vossa Excelência tirou essa interpretação Presidente? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Porque é uma 
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continuidade Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas Vossa Excelência está interpretando. Interpretou que texto? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Do 

regimento, Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas leia. De onde foi o artigo, Presidente, que Vossa Excelência tirou isso? 

Onde está o artigo, Presidente, que Vossa Excelência tirou isso? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quer que eu leia todo o 

Regimento para Vossa Excelência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Leia. Porque eu não conheço este artigo. Leia. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Posso pedir vistas do 

processo? Há essa situação? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Neste caso já ficou uma dúvida. O Conselheiro Odilon suscitou o 

seguinte: pela ordem, Vossa Excelência vota primeiro que o Conselheiro Odilon. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu pedi para votar 

depois. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Mas não pode. O regimento também não permite isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas Vossa Excelência 

acatou Presidente. Vossa Excelência acatou, tanto que voltou a me perguntar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Foi. Neste caso 

equivocadamente, porque Vossa Excelência não podia mais votar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas aí eu pedi para 

votar depois e Vossa Excelência acatou. Se for possível, eu queria pedir vistas. Eu não quero 

criar polêmica, Presidente, mas há essa situação. Eu vou pedir vistas se for possível, senão 

considere o que já está posto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Bom dia a todos! Só a título de contribuição, o modelo do Tribunal de 

Contas deve seguir o modelo constitucional. Ele é composto por sete Conselheiros. Na sessão 

anterior, que nós discutimos esse processo, tínhamos sete Conselheiros, não é isso? Ou se não 

tinham sete, tinham seis Conselheiros presentes naquela ocasião. Poderia ter esse Conselheiro 

ausente, que seria o sétimo hoje, no caso o Conselheiro Odilon, porque o Conselheiro Cipriano 

estava ainda pensando a respeito, e o Conselheiro Odilon proferiu o seu voto. Ele foi o sétimo 
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Conselheiro, e se deu por esclarecido. Com os outros Conselheiros hoje aqui presentes, nós 

teríamos nove Conselheiros, o que não poderia, porque fere o modelo constitucional. Essa 

interpretação que o Senhor deu que a Conselheira Rosa Egídia não pode proferir o voto 

decorre da Constituição. A Constituição diz que são sete Conselheiros, não pode haver um voto 

no Tribunal de Contas com oito Conselheiros. É aquele artigo nº 186 do regimento que o 

Presidente leu. Mas ele deve seguir todo o regimento, toda legislação deve obedecer a 

Constituição Federal. A intepretação é da Constituição. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então o Conselheiro que se declarar 

esclarecido em uma situação dessa não pode votar? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Rocha: Não pode porque fere a Constituição Federal. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu creio 

que não, acho que a interpretação de Vossa Excelência é equivocada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mais alguém deseja se 

manifestar? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: A questão da vista que eu pedi, se for possível. Se não, considere o que já foi feito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: No 

meu entendimento, Vossa Excelência não pode mais pedir vistas neste processo. Mas o assunto 

está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu queria recorrer da decisão de Vossa Excelência para o Plenário, Senhor 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Pergunto se alguém mais deseja se manifestar sobre esse assunto? O Conselheiro 

Cipriano apresenta uma Questão de Ordem. É isso? Então eu vou colocar em discussão a 

Questão de Ordem do Conselheiro Cipriano. Ele levanta uma Questão de Ordem no sentido de 

que ele se acha no direito de pedir vistas. Eu prefiro seguir a interpretação do Conselheiro 

Odilon Teixeira de que, pela ordem de votação, no momento em que foi consultado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor 

Presidente, a minha interpretação é constitucional e foi muito bem abordada pelo Conselheiro 

Julival. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu concordo com esse entendimento. No momento em que consultei Vossa 

Excelência, realmente Vossa Excelência não se sentiu em condições de votar, o que é normal. 
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Eu acho que o meu único equivoco foi ter voltado para Vossa Excelência. Na hora que Vossa 

Excelência não tem condições de votar, perde a vez, vai passando para o outro. Chegou a vez 

do Conselheiro Odilon, ele se sentiu em condições de votar. No meu entendimento resolveu o 

problema, chegamos ao voto de número sete. Eu também parto no meu entendimento de que a 

Conselheira Rosa Egídia não pode participar desta votação, exclusivamente desta votação, 

deste processo. Os outros todos ela pode. É o meu entendimento porque este processo em 

votação está continuando. Ele já foi discutido, iniciado a votação em uma sessão anterior em 

que naquele momento ela não era Conselheira. Não sei Vossa Excelência como interpreta isso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: A 

situação do Conselheiro Cipriano é idêntica a minha. Eu não posso participar em absoluto, o 

senhor está correto, e o Conselheiro Cipriano não se encontrava no Plenário, e estava 

substituído por um dos Conselheiros Substitutos, ou eu estou enganada? Um dos Conselheiros 

Substitutos atuava em substituição do Conselheiro Cipriano. Então é preciso que dê 

prevalência ao voto deles, já que eles estavam substituindo oficialmente o Conselheiro 

Cipriano. É a minha opinião. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Nós tínhamos três vagas, três cargos vagos no momento, e tinham 

duas substituições. Então tem um cargo aí que não estava substituindo ninguém. Porque era 

eu, Conselheiro Odilon, e a vaga ainda aberta do Ministério Público, e hoje preenchida pela 

Doutora Rosa. Então eram três vagas e duas substituições apenas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes: Então é possível o 

voto de mais um para que a Constituição seja atendida. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro André, o que é fato, é uma 

matéria importante. Eu não estou discutindo o mérito, nem as interpretações constitucionais. 

Cada um tem a forma de interpretar ao seu juízo, a sua maneira. O que eu quero dizer, 

independente da matéria, é que há um fato relevante neste Plenário. É que precisamos corrigir 

o Regimento. Conselheiro Odilon, não estou discutindo voto, não há queda de braço no voto da 

Conselheira que tem um voto ilustre, não é o problema, é bom que se discuta. Mas nós criamos 

um impasse matemático aqui e precisamos resolver. Porque o Regimento é absolutamente 

claro, por exemplo, o Conselheiro Odilon não estava e se declarou esclarecido pelo voto da 

Conselheira Substituta. Ele tomou a decisão que poderia ser tomada pelo Conselheiro 
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Cipriano. Porque o Regimento diz apenas que ao Conselheiro, inclusive Vossa Excelência 

Conselheira Rosa, está investida na condição, e o nosso Regimento diz que o Conselheiro que 

se considere esclarecido de uma matéria da qual não participou da sessão, ele está apto para 

votar. Então esse é um direito legítimo. Eu posso chegar aqui com uma matéria, já aconteceu 

muitas vezes comigo, Vossa Excelência deve ter testemunhado enquanto representante do 

MPC, o Conselheiro não votou, não estava presente na discussão de uma matéria, ou de uma 

matéria semelhante a essa votada, e depois houve uma modificação ou voto divergente, eu 

estou habilitado na minha condição de Conselheiro de manifestar a minha opinião. Então se há 

um impasse que deva ser resolvido no regimento é esse, porque vamos chegar a situações aqui, 

aliás, já houve há algum tempo, eu até brinquei no Plenário: “é Conselho de sete que tem 

oito”, porque houve situação semelhante. Como é que um Conselheiro investido, Vossa 

Excelência chega aqui, toma posse, está revestida da legalidade, a matéria é discutida, Vossa 

Excelência claro, não estava, mas agora está discutindo, Vossa Excelência é Conselheira com 

manifestação Plenária a partir de hoje. Então se há um erro de redação, uma adaptação 

constitucional, vamos discutir, mas que leva o erro de fato, leva. O que não se pode, e não 

estou querendo criar polêmica, é impedir a manifestação livremente do voto do Conselheiro 

que está constituído legalmente em uma sessão. Eu se fosse impedido de votar em uma sessão 

que não estivesse discutido a matéria eu iria para o Regimento. Mas eu estou esclarecido dessa 

matéria e não voto? É somente isso. Quanto ao resultado da votação, neste aspecto para mim é 

irrelevante porque acho que ambas as colocações, tantos as minhas como da Conselheira 

Substituta tem respaldo técnico. É uma questão que o Plenário é divergente. Então, não estou 

discutindo o placar da votação. Estou discutindo uma deformação em número de votantes 

nesse Plenário. Só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiro Lopes: Eu agradeço, compreendo a sua preocupação, comungo dela, mas, 

nesse momento, eu estou impedida. Eu não fui impedida, eu estou impedida de julgar porque eu 

não participei da votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas Vossa Excelência está ratificando o que estou dizendo. Bastaria que 

Vossa Excelência dissesse: “Eu estou impedida!” Está resolvido o problema. Mas vamos supor 

que Vossa Excelência, como disse o Conselheiro Odilon e o Conselheiro Cipriano, não se 

declarasse impedida, nenhum de nós pode impedir que Vossa Excelência vote, isso que eu 
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quero dizer. Mas Vossa Excelência está se baseando no critério pessoal, seria ótimo, mas não 

resolve o que levantou o Conselheiro André e que nós todos estamos buscando esta solução. 

Porque se Vossa Excelência invocasse a sua condição de Conselheira e dissesse: “Eu não 

estou impedida e quero votar.” Eu acho que é uma violência da Presidência não colher o voto 

de Vossa Excelência, então vamos chegar em um impasse porque ao invés de sete são nove. É 

somente isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiro Lopes: Mas a Constituição não permite. Então houve uma conversa prévia inclusive 

com o Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Então ajeitemos o Regimento, não é Conselheira, para prever essas situações. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes: 

Sim. Vossa Excelência está certo. Essas dúvidas precisam ser dirimidas no próprio Regimento. 

É preciso então que haja essa revisão. Mas a minha condição neste momento é de impedimento 

realmente e já tinha sido conversado com a Secretaria sobre isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou ouvir Vossa 

Excelência. E eu acho perfeitamente normal a discussão em qualquer colegiado que surjam 

essas dúvidas. O regramento jurídico é complexo, e nós aqui estamos tentando interpretar uma 

norma do regimento. E eu vejo também uma omissão em nosso regimento, um regimento que se 

modifica sempre. Eu confesso que um caso como este ainda não tinha acontecido aqui, que eu 

tenha conhecimento. Eu acho que temos que tirar as dúvidas, caso não cheguemos a um bom 

termo, tem que suspender essa votação e encaminhar à Procuradoria Jurídica para uma 

manifestação. Mas eu quero dar a chance ao Conselheiro Cipriano, depois o Doutor 

Guilherme Sperry deseja se manifestar. Vossa Excelência tem a palavra. Manifestação do 

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

questionamento de ordem, o pedido de vistas. No que consiste o pedido de vista, eu vou estudar 

o processo, como qualquer Conselheiro, para depois me manifestar. Neste caso, se eu tiver 

vistas e trouxer o processo e votar, ainda vai complicar mais a situação, porque vai passar 

para nove. Então, como a questão está superada, eu vou retirar o meu pedido de vistas. Não 

adianta eu pedir vistas porque vou trazer mais uma dificuldade para a questão do Plenário. 

Então eu entendo, como já foi colocado, que assim quando há substituição do Conselheiro, ele 

passa pelo regimento e pela Constituição a exercer todas as responsabilidades e compromissos 
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e tudo de um Conselheiro. Eu não posso depois é desfazer o que um Conselheiro fez. Eu acho 

que está bem claro isso, não tem o que discutir. Houve um equívoco, Presidente, e aí Vossa 

Excelência me perdoe, com toda humildade e respeito, no início da condução, uma vez que, no 

meu caso, “Vossa Excelência tem que se manifestar e decidir se vai ou não se manifestar, 

porque depois de Vossa Excelência tem o Conselheiro Odilon.” Nesse momento é que houve 

esse pequeno equívoco, e aí o processo se desenrolou causando essa situação. Então no 

momento que eu disse: “Presidente, eu queria que ouvisse os outros Conselheiros”, o senhor 

disse: “Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência tem que se decidir porque depois de Vossa 

Excelência tem o Conselheiro Odilon, ou pede vistas, ou se declara impedido.” Mas foi me 

dada a chance de ouvir os outros Conselheiros, e agora gerou essa polêmica. Então eu acho 

que já está tudo bem claro, Senhor Presidente, não podemos agora, uma vez substituído o 

Conselheiro, tirar dele o compromisso e a responsabilidade porque ele também jurou a 

Constituição, jurou ao regimento e tudo mais. Então eu retiro o pedido de vistas para encerrar 

a situação, mas é um questionamento futuro para que Vossa Excelência busque o 

entendimento, não só dos Conselheiros, ou seja, o próprio convencimento, mas dos 

Conselheiros. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Eu agradeço muito a Vossa Excelência, gostei da manifestação de Vossa 

Excelência. Acho que a interpretação correta, no meu entendimento, é a que Vossa Excelência 

acaba de apresentar. Há uma falha, uma omissão no regimento. É um desafio para que no 

futuro a gente olhe isso com cuidado quando acontecer um caso que como este de continuidade 

do julgamento. Já fica aqui para a Conselheira Milene levar isso em conta. Vossa Excelência 

vai ser a relatora e para que a gente não deixe ficar uma dúvida na interpretação de um 

julgamento semelhante a este. Eu quero ter o prazer de ouvir o Ministério Público de Contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Subprocurador do MPC Guilherme da Costa Sperry: 

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros e Conselheiras, Conselheiro Substituto e 

Conselheira Substituta. Apenas para contribuir um pouco na discussão. A Constituição Federal 

traz como modelo os sete Conselheiros, sem dúvida, e mais os Conselheiros Substitutos. Esse é 

modelo Constitucional. Quando o Conselheiro Substituto está, em caso de impedimento, férias, 

afastamento do Conselheiro titular, ele está efetivamente como Conselheiro, assim como 

quando ele está convocado na sessão para atuar como Conselheiro. Então naquela sessão, o 
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Conselheiro Julival estava ocupando temporariamente a cadeira que seria destinada aos 

escolhidos pelo Governador, dentre os membros do MPC. O Doutor Julival estava ocupando 

aquela cadeira. Estava como Conselheiro. A Conselheira Substituta Milene estava como 

Conselheira convocada. Então, portanto, os dois estavam como Conselheiros. O quórum 

evidentemente de votação é de sete. Eu vejo que não há aqui uma dificuldade com relação à 

Constituição. O que poderia eventualmente sanar essa questão é que se fosse observado o 

quórum, como é uma sequência da sessão, uma continuidade da sessão, observasse o quórum 

daquela sessão. Eu vejo a regularidade do procedimento que foi feito aqui pelo que está hoje 

no regimento. Mas, talvez sanasse a questão, como é continuidade de sessão, alterar o 

regimento para que observado o quórum de votação daquele processo, fosse feita na 

sequência. O quórum daquele momento fosse observado. De fato a Conselheira Rosa Egídia, 

como não estava investida no cargo, não pode votar neste processo, assim como está impedida 

de votar nos processos onde ela atuou como membro do MPC. Era essa a colaboração que 

queria fazer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: O que o ilustre Procurador afirmou vai exatamente na direção do que eu disse, por 

esse aspecto, o Conselheiro Odilon não poderia votar, o que seria uma injustiça, até defender o 

parecer da Conselheira Substituta. Pelo que o Doutor Guilherme diz, mantendo o quórum na 

sessão anterior, ele declarando-se esclarecido no assunto que estávamos discutindo, não 

poderia emitir o voto dele, o que seria na minha visão, frontalmente contra o nosso regimento, 

quer dizer, ele não estava na sessão, ouviu o parecer da Conselheira Substituta, esclareceu-se, 

e resolveu acompanhar. Tudo bem, eu só tenho a aplaudir, é louvável, foi a decisão dele. Na 

tese que o Doutor Guilherme, salvo eu ter entendido mal, o Conselheiro Odilon, por exemplo, e 

o Conselheiro Cipriano, independente da discussão dos números, não poderiam votar porque 

era o quórum passado. Eles não estavam, somente isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É isso mesmo, eu não divirjo nenhum um pouco 

desse posicionamento. Como eu disse naquele momento, infelizmente para o Conselheiro 

Cipriano e felizmente para mim, ele me possibilitou esclarecer e votar. Caso ele tivesse votado, 

eu jamais poderia ter feito, como eu disse anteriormente. Obrigado. Manifestação do Senhor 

Representante do MPC Subprocurador Guilherme da Costa Sperry: Só esclarecer, Conselheiro 

Nelson. Pela redação atual do regimento, o procedimento foi correto. O que eu sugeri, talvez 
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para evitar este tipo de divergência, que se alterasse o regimento para essa observância. Seria 

uma possibilidade, observância do quórum daquela sessão. Foi isso que sugeri. Somente isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Esse 

assunto eu acho que já está praticamente esgotado, mas essa questão do quórum eu já divirjo 

porque o quórum não é continuidade de votação. A votação anterior foi esgotada, vota-se no 

processo, acabou e votou, é concedida vistas e acabou. Agora, é um novo processo, tanto é que 

Vossa Excelência consulta se o Doutor Odilon está pronto para votar porque se fosse 

considerar: “Ah! Foi seis no quórum, tem que ser seis agora.” Não. Foram seis, mas agora 

podem ser sete. Isso não impede do Conselheiro votar, como o Conselheiro Nelson disse, e o 

próprio Odilon disse. Se ele se sentir apto para votar, ele vai votar. “Ah! Mas na sessão 

anterior só tinham seis, então não podem votar sete.” Não. Eu acho que não porque naquela 

sessão era um quórum, o que não significa que tem que ser o mesmo nesta sessão. Pode ser 

outro quórum diferente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Bem! A mim, só uma dúvida resta, Vossa Excelência Conselheiro Odilon 

Teixeira, depois de toda a discussão, entende que o voto de Vossa Excelência é válido neste 

processo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De 

forma absoluta. E eu não poderia votar se o Conselheiro Cipriano votasse porque o 

Conselheiro Cipriano tem precedência e constitucionalmente só pode haver sete votos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem! 

Eu estou certo de que nós não contrariamos as normas que temos aqui. Há uma pequena 

omissão, como há em qualquer regramento jurídico, de qualquer instituição em qualquer parte 

do mundo. Percebi hoje em nosso regimento que há uma omissão de um caso igual a este, 

assunto para ser reparado na revisão regimental que faremos em breve. Então, diante disso, eu 

vou proclamar o resultado. O voto divergente da eminente Conselheira Milene Cunha venceu 

por maioria. Placar de 4x3. Esta é a decisão. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50764-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, 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 

deferimento dos registros, com recomendação ao Pleno do TCE passe a exigir dos processos de 
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registros de servidores temporários expressa declaração do admitido de obediência à quarentena 

de 06 (seis) meses prevista no parágrafo único do art. 2º da LC nº 07/91 (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir 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 do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50157-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, 

foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: 

Senhor Presidente, e eminentes julgadores, peço primeiro para a observância da data do 

parecer ministerial, foi datado de 18/11/2015, depois vocês vão entender o porquê de chamar a 

atenção para a data do parecer ministerial. Como bem já esclarecido pela Relatora, trata-se 

da contratação temporária de 30 agentes prisionais, encaminhados pela SUSIPE, para fins de 

registro. Apenas para chamar a atenção dos senhores, o Gabinete da Doutora Silaine 

Vendramin, o Órgão Ministerial originário deste processo instaurou um Processo 

Administrativo Preliminar no qual constatou que dos 2061 agentes prisionais do Estado, 

somente 21 são efetivos, e que o último concurso realizado foi em 1981. Então essa é a 

realidade dos agentes prisionais. Realmente a gente tem reconhecido o esforço da atual gestão 

em tentar solucionar essa questão do atual Governo do Estado para a realização dos 

concursos públicos. Tendo tido notícia em dezembro pela Agência Pará, por meio da 

Secretaria de Administração, para que sejam realizados vários concursos, dentre eles o da 

SUSIPE, e a gente espera que gradativamente esses servidores temporários sejam realmente 

substituídos pelos concursados conforme determina a Constituição. Quanto ao mérito do 

processo, embora tenha independência funcional, eu jamais iria me suplantar aqui, ou tentar 

contrapor um parecer de um colega. Por isso, quanto ao mérito efetivamente pelo registro 

excepcional dos atos, e quanto as três primeiras determinações do processo, eu não vou me 

manifestar. Eu vou me manifestar só quanto à gratificação de risco de vida, por isso que eu 
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falei da data do parecer. Porque após o parecer houve uma alteração legislativa. A proposta 

original pedia a redução da gratificação de risco de vida de 60 para 50% em caso de 

descumprimento a aplicação de multa por falta de base legal. De fato à época não existia lei, e 

em novembro de 2015 de fato não existia lei contemplando os agentes prisionais com a 

gratificação de risco de vida em 60%. Não existia a lei formal. Passou-se o exercício de 2015 

praticamente inteiro pagando 60% para os agente prisionais sem qualquer base legal. No 

entanto, editou-se a Lei nº 8.322 em 14/12/2015, que em seu artigo nº 30 passou a conferir a 

GRV em 60%, alterando a Lei nº 6.688/2004, artigo 6º, que conferia 50% da Gratificação de 

Risco de Vida para os agentes prisionais. O que ocorreu, no exercício de 2015, pelo que eu 

pude verificar é que na Lei nº 8.200 de 01/06/2015, que é a lei que para todo reajuste do 

vencimento base dos servidores do Estado, no anexo que trata da tabela dos servidores, das 

vantagens dos agentes prisionais, simplesmente colocou-se lá a GRV em 60%, sem qualquer lei 

formal, quando se sabe que a alteração remuneratória de servidor precisa de lei formal, e, 

nesse caso, de iniciativa do Governador. Então, durante quase o ano inteiro de 2015 pagou-se 

sem qualquer base legal a GRV em 60%. Com a alteração legislativa, evidentemente eu quero 

propor uma alteração no parecer por uma situação superveniente que foi essa que eu já trouxe 

aqui. E assim, eu sugiro ao Tribunal a instauração de Procedimento de Fiscalização, no caso, 

creio ser Inspeção Ordinária para se verificar a responsabilidade, e quantificar os valores 

para o posterior, conversão à Tomada de Contas Especial, por conta de que só pode imputar 

débito em processo de contas. Seria o desdobramento do processo, primeiro uma Inspeção 

Ordinária, verificar-se-ia a responsabilidade, verificar-se-ia os valores, depois converter-se-ia 

em Tomada de Contas Especial. Além disso, com relação à proposta de que seja acompanhado 

das contas de administrador de 2015 da SUSIPE, de fato eu creio que isso pode sim impactar, 

dependendo da responsabilidade, as contas da SUSIPE de 2015, e precisa ser avaliado nas 

contas de administrador de 2014 da SUSIPE. Quanto aos servidores, por ser verba de caráter 

alimentar, eu creio que não seria o caso de requerer a devolução, e sugiro a aplicação da 

súmula nº 249 do TCU. Era isso que eu queria colocar, Senhor Presidente, Senhores 

Julgadores. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir  os registros, 

com determinações a SUSIPE para apresentar declaração de quarentena, recomendando-se que 
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os valores pagos sejam processados nas contas de gestão desse órgão, dando-se ciência ao 

Ministério Público do Estado e SEAD as demais providências de direito. Em seguida a 

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

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Quero pedir questão de ordem. Eu até não viria à sessão de hoje porque tenho um assunto 

pessoal inadiável, mas vim exatamente pelo primeiro processo que era vistas da Conselheira 

Substituta, e também porque queria testemunhar a primeira sessão em que estivesse presente a 

Conselheira Rosa Egídia. Queria desejar a ela toda sorte do mundo, boas-vindas a este 

Plenário que Vossa Excelência já conhece sobejamente, abrilhantará o Plenário deste Tribunal 

na condição de Conselheira. Até porque a chegada de Vossa Excelência resultou da escolha do 

Governador, com uma brilhante equipe de Procuradores do MPC, todos aptos a ocupar o 

lugar que Vossa Excelência pela escolha do Governador ocupa. Quero desejar toda felicidade 

para Vossa Excelência e o prazer do seu convívio aqui conosco. Queria cumprimentar o 

Procurador Guilherme Sperry pela promoção, efetivado como Procurador do Ministério 

Público de Contas, cuja competência, simpatia, a cordialidade também já expressa a todos nós. 

Sinto-me honrado com a sua amizade e com o seu companheirismo. E queria também fazer um 

registro que a data de hoje expressa também o aniversário do Procurador Antônio Maria 

Cavalcante, que também tem longos anos dedicados ao Ministério Público de Contas. Foi 

beneficiado, e eu, se Deus me der vida mais um pouquinho, também pela tal “Emenda da 

Bengala”. Não se pode negar o mérito do Doutor Antônio Maria à frente do MPC, em tudo que 

ele lutou, batalhou, e desejar a ele pessoalmente felicidades, e que possa continuar ainda pelo 

período que certamente terá de vida a abrilhantar com a sua presença o Ministério Público de 

Contas. E feito esse registro, quero pedir permissão a Vossa Excelência, aos demais 

Conselheiros, ao digno Procurador, que me permitam ausentar desta sessão, porque eu tenho 

um compromisso. E só fiz exatamente para poder fazer os registros a que me referi. Quero dar 

bom dia a todos os nossos servidores que escutam esta sessão e que comparecem aqui. E vou 

ficar privado desta agradável companhia de todos, mas o motivo é superveniente, por isso peço 

permissão para me retirar. Bom dia a todos! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu queria pedir a Vossa Excelência que 

ficasse somente mais um minuto. Compreendo Vossa Excelência. O Conselheiro Cipriano não 
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quer autorizar, mas tudo bem. Olha o Conselheiro Cipriano não quer autorizar Vossa 

Excelência, mas na verdade, por um minuto. Geralmente no momento livre que temos aqui na 

matéria administrativa, é um momento para que cada Conselheiro possa se manifestar. Hoje 

realmente é um dia especial porque é a primeira sessão, eu posso dizer assim, oficial que 

participa a Conselheira Rosa Egídia, apesar de já estar no sistema há 21 anos. Da mesma 

forma que Vossa Excelência já lembrou, no final da sessão, a gente vai se manifestar sobre o 

Doutor Antônio Maria Cavalcante, que aniversaria hoje. Há dois dias aniversariou o ex-

conselheiro, ou Conselheiro aposentado, Ivan Barbosa da Cunha. Mas, voltando ao assunto 

principal, Conselheiro, eu queria aproveitar este momento para fazer uma entrega à nova 

Conselheira da carteira dela. É um simbolismo. Essa Carteira, na verdade, é muito bonita, mas 

foi idealizada pelo Conselheiro Cipriano Sabino. Eu tenho até medo de usar e ser assaltado. 

Ela é tão bonita que eu até guardei a minha, mas quero entregar a sua oficialmente. Estou 

pedindo à Secretaria com o Cerimonial que desçam aqui rapidinho. Ficou muito bem feita. E 

este momento é um momento de acolhimento. Está descendo agora. Vamos oficialmente 

entregar isso à Vossa Excelência na presença de todos os Conselheiros. E eu pediria que Vossa 

Excelência ficasse de pé aqui na frente Conselheira Rosa Egídia. E, neste momento, a gente 

suspende a sessão por um minuto. Nós vamos fazer a entrega a Vossa Excelência da sua 

carteira. E a uma Rosa se entrega também uma rosa. Ela é branca, simboliza a paz, harmonia, 

fraternidade. E eu gostaria de pedir que todos os nossos Conselheiros ficassem de pé para dar 

esse abraço em Vossa Excelência, entregar a carteirinha de Vossa Excelência, e a simbologia 

dessas rosas à nova Rosa que chega ao Plenário, ao nosso colegiado. Eu queria pedir ao 

decano Nelson Chaves que fizesse a entrega, e também a Vice-Presidente Conselheira Lourdes 

Lima para entregar as rosas. E eu queria pedir ao autor, Conselheiro Cipriano, porque ele 

quem idealizou a carteirinha, e ele caprichou na qualidade para fazer a entrega da carteirinha 

à Conselheira Rosa Egídia. Pronto. Então, antes que o Conselheiro Nelson se ausente, a 

Conselheira Rosa Egídia pediu a palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Antes que o Doutor Nelson se retire, eu 

gostaria de agradecer mais uma vez as boas-vindas que recebi desse Plenário. A cada um dos 

Conselheiros, a bonita solenidade organizada por Vossa Excelência Presidente, com a 

prestimosa ajuda da equipe do Cerimonial deste Tribunal. Eu não paro de receber elogios, e a 
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culpa é toda sua. Muito obrigado às carinhosas palavras da Doutora Lourdes naquele 

momento, de cada um em particular. Às palavras do Doutor Nelson Chaves agora nesta sessão, 

muito me honram. Eu queria agradecer também a presença dos servidores, tanto do Tribunal 

de Contas, quanto do Ministério Público de Contas. A presença dos membros, meus colegas do 

Ministério Público que puderam comparecer à solenidade, e reafirmar aqui o meu 

compromisso, o compromisso que eu assumi naquela tarde/noite, de somar esforços. E 

disponibilizar a minha parcela de contribuição para o engrandecimento desta Corte e do 

próprio Estado do Pará. Contem com o meu trabalho e muito obrigada. E obrigado pela 

homenagem inesperada de hoje. Muito obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Obrigado Conselheiro Nelson Chaves. E eu 

acho que o coração pediu para fazer isso. O Cerimonial organizou este simbolismo das Rosas 

Brancas ou Orquídea Branca. Mas a carteira pensada pelo Conselheiro Cipriano Sabino é tão 

bonita que ela retrata o bom gosto dele e o nível da nossa instituição. Eu acho que a carteira 

de um magistrado mais bonita que eu já vi no Brasil é a nossa. Que Vossa Excelência a use 

com muita honra porque a gente tem muito orgulho de pertencer ao Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Parabéns a Vossa Excelência. Depois no final da sessão eu vou disponibilizar 

a palavra a todos os nossos Conselheiros. Hoje foi um dia maravilhoso, novamente a gente 

quebra o protocolo, suspende a sessão. A Sessão volta novamente a sua normalidade e vamos 

julgar os processos. Registrou-se neste momento a saída da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/51041-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edileuza Maria Guimarães 

Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que assim se 

manifestou: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do MPC Guilherme da Costa 

Sperry: Senhor Presidente, eminentes Julgadores. Esse processo como bem já trouxe o 

Conselheiro Odilon, ele trata do registro de ato de aposentadoria. E é mais uma vez aquela 

situação onde o servidor ficou afastado aguardando o seu processo de aposentação, e teve 

reduzido o percentual do ATS. O MP fez a solicitação ao acolhimento do Relator, o IGPREV 

fez a alteração, e a manifestação final do MP foi pelo registro. Só chamo a atenção para o 

seguinte fato: houve uma recomendação do Doutor Patrick no sentido de que fosse feita a 
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verificação no contracheque da efetividade da alteração, porque nós já verificamos em alguns 

casos onde há a alteração formal da portaria de aposentação, e no contracheque, efetivamente, 

não há essa alteração. Então é mais para fins de dar efetividade à decisão do Tribunal e 

também o resguardo do erário público. É isso Senhores Conselheiros e Senhor Presidente.  

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu anunciei no 

Plenário anteriormente que eu gostaria de ver esse Colegiado sempre completo. Um 

Conselheiro se ausentou e eu acho recomendável para concluir a sessão que tenha 7 votos e 

por isso convocar um Conselheiro Substituto para compor. E eu gostaria neste momento de 

levar esse entendimento por conta de uma polêmica que surgiu há pouco, coisa nova, mas eu 

disse que sempre que se ausentar um Conselheiro, e tendo substituto, ele será convocado para 

compor o Colegiado e garantir o quórum total. E eu pergunto se tem alguém a se opor a isso 

porque nós estamos no meio de uma sessão? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu penso que a convocação é muito salutar, e eu sou 

extremante favorável que ocorra, mas nós estamos no momento da votação e o senhor deveria 

ter convocado antes do relatório. Então eu penso que para não termos outras alegações, que 

neste momento não se faça. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu queria dialogar com Vossa Excelência. Nós estamos no meio de 

uma sessão, considerando que esse processo se conclua. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador do MPC Guilherme da Costa Sperry: Apenas para contribuir, com a minha 

experiência profissional, o Tribunal de Contas da União adota essa sistemática. Sempre 

quando um Conselheiro se ausenta, automaticamente é convocado na hora: “Convoco o 

Ministro substituo Fulano para compor o quórum”. Isso é uma prática do TCU. Só a título de 

contribuição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu agradeço Vossa Excelência. Então vamos concluir a votação deste processo, em 

seguida eu faço o ato de convocação. Bem, a matéria está em discussão, ninguém, eu já 

enuncie para o Conselheiro Odilon proferir o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu já votei pelo deferimento. Consultado o Plenário, este 

se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 
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o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento registrou-se o 

regresso ao Plenário da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: E obedecendo ao regimento e prestigiando os nossos Conselheiros Substitutos, eu 

convoco neste momento o Conselheiro Substituto Julival Rocha para nesta sessão atuar como 

Conselheiro e garantir o quórum máximo. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/52735-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria dos Santos Lima, 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 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 

2014/51900-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Albeniz Martins e Silva, cuja 

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 2011/50437-4, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo Especial da Procuradoria Geral do 

Estado, referente ao exercício financeiro de 2010, responsável Ibraim José das Mercês Rocha, 

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 as recomendações 

elencadas pela SECEX do TCE (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 determinação à Secretaria desta Corte de Contas, para expedir a 

recomendação do Órgão Técnico e 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51967-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 
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Subvenções concedidos pelo Estado, procedência Sindicato dos Produtores Rurais de 

Paragominas, responsável Mauro Lúcio de Castro Costa, 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 (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 2015/50698-3, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, responsável Adeilson Ataide Mateus, 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 recomendação à SEPLAN 

(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 2015/50707-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Barcarena, responsável Antônio Carlos Vilaça, 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 (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 2015/51078-7, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Sapucaia, responsável Marcos Venícios Gomes, cujo Relator foi o 
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Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (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 2015/51081-2, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, responsável Sebastião Damascena 

Santos, 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 (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. Ressalta-se que a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes estava impedida de participar desta votação. Neste 

momento se registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro Julival Silva Rocha. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51502-2, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Augusto Corrêa, responsável Maria Romana Gonçalves Reis, 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 (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 2007/53111-4, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Maracanã, responsável 

Espólio de Raimundo Queiroz de Miranda, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 
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Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

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

regularidade das contas (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. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

Julival Silva Rocha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51712-9, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Associação dos Funcionários do Banco do Estado do Pará 

S/A, responsável Rosângela Maria Rodrigues Brandão, 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 (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. Ressalta-se que a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes estava impedida 

de participar desta votação. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo n° 2015/51666-0, que 

trata do Recurso de Agravo Regimental, interposto por José Alves Feitosa Oliveira, 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 pelo conhecimento e improvimento ao 

Agravo Regimental (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer e dar 

provimento ao Agravo regimental e admitir o pedido de rescisão interposto pelo interessado. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário acolher a manifestação do relator. Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira e os Conselheiros André Teixeira Dias e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes declararam-se impedidos de participar dessa votação. Esgotada a 

pauta de julgamentos, a presidência passou a tratar dos assuntos atinentes à MATÉRIA 
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ADMINISTRATIVA: Eu quero apenas informar aos senhores, infelizmente coincide com uma 

data de sessão, mas a Secretaria me informa que neste dia a sessão será curta para 

oportunizar aos Conselheiros que desejarem participar de um evento com os Prefeitos. Esse 

evento é em conjunto com o TCM, e o nosso Tribunal vai participar, inclusive a nossa 

Conselheira Substituta Milene vai proferir uma palestra com o tema “Responsabilização do 

Gestor perante os Tribunais de Contas”. Será em referência aos convênios. Vai acontecer na 

Estação das Docas, Teatro Maria Silva Nunes. Então eu creio que a sessão daqui deve durar 

30 minutos, os Conselheiros que desejarem poderão participar deste evento junto ao TCM. É 

dia 23, próxima terça-feira. Quem vai presidir esta sessão vai ser Vossa Excelência, 

Conselheira Lourdes Lima, não haverá julgamento marcado, a pauta será pequena. Creio que 

durará 30 minutos, fica aqui o convite. Conselheiro André estava comigo participando de uma 

reunião de trabalho junto ao TCM, em que propuseram este encontro com os Prefeitos, para 

fazer em conjunto conosco. E também assim como trocamos ideias de práticas administrativas, 

inclusive de transição. Eu já convidei o Conselheiro André Dias a aproximadamente 15 dias já 

para dar inicio à transição. Ele é o futuro Presidente. Quero fazer com antecedência de um 

ano, pois acho isso saudável para a instituição. E a gente já está começando a dar os primeiros 

passos nessa direção. O meu desejo é que a gente possa consolidar o rodízio que a gente 

pactuou para acontecer nesta Corte. E é no meu entendimento a prática correta de qualquer 

Corte. Então fica aqui o convite para o dia 23/02 às 9h no Teatro Maria Silva Nunes, Estação 

das Docas, um evento com Prefeitos do Estado do Pará. E nós teremos uma palestrante, 

Conselheira Milene Cunha, que é a pessoa hoje que responde pela Escola de Contas Alberto 

Veloso. Então neste momento eu vou colocar a palavra à disposição dos nossos Conselheiros. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhor Presidente, eu pedi a palavra rapidamente para cumprimentar o Doutor Guilherme, 

que foi nomeado Procurador no último dia 12. Conselheiro Nelson já fez o registro. Parabéns! 

Obviamente merecidíssimo por tudo que já foi dito, pela experiência, pela competência, pela 

dedicação, a gente sabe que para chegar onde Vossa Excelência está não é nada fácil. Muita 

luta, muita dedicação, muito estudo, e Vossa Excelência é merecedor disso, e eu não podia 

encerrar esta sessão sem cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência. Cumprimento também 

o Doutor Antônio Maria que foi o condutor de todo esse processo de realização do concurso. 
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Ele conduziu este processo todo, inclusive passará em breve a direção dos trabalhos para o 

Doutor Felipe Rosa Cruz. Então cumprimento Vossa Excelência, Doutor Antônio Maria e toda 

equipe do MPC pela promoção de Vossa Excelência. Senhor Presidente, também queria 

cumprimentar a Conselheira Rosa Egídia, que está aqui em sua primeira sessão. Eu estou aqui 

no Tribunal há nove anos, que será completado em agosto. Conheço Vossa Excelência desde 

que cheguei e tivemos uma convivência extremamente boa. E quero também, além de desejar 

boas-vindas, sucesso, e com toda humildade e respeito me colocar à disposição de Vossa 

Excelência. Porque Vossa Excelência conhece muito mais que eu e todos os Conselheiros, pelo 

menos os mais recentes, porque Vossa Excelência é mais antiga, é do sistema Tribunal de 

Contas, Controle de Contas. Mas seja bem-vinda de coração, que Deus a proteja, a abençoe 

com muito sucesso e vitórias, como sempre tem obtido em sua carreira. Quero Senhor 

Presidente registrar e se for possível enviar votos de congratulações e parabéns ao eminente 

Doutor Antônio Maria pelo aniversário. Hoje ele completa 70 anos. E se não fosse atingido, 

como lembrou o Conselheiro Nelson, pela lei que estava em vigor, obviamente já estaria se 

aposentando do sistema, do trabalho. De qualquer maneira, quis Deus que isso não 

acontecesse, nós temos o prazer de sua convivência por mais alguns anos se Deus permitir. 

Então eu quero também que o Tribunal, se assim todos concordarem, enviar votos de parabéns, 

saúde, congratulações pelo aniversário do eminente Doutor Antônio Maria Filgueiras 

Cavalcante, muito digno representando aqui o chefe do Ministério Público de Contas. Como 

também já fiz pessoalmente, quero fazer o registro do aniversário do eminente Conselheiro 

Ivan Barbosa da Cunha, que foi no dia 14 passado. Então Doutor Guilherme tomou posse no 

dia 12, no dia 14 o Doutor Ivan fez aniversário, no dia 16 o Doutor Antônio Maria faz 

aniversário, completando 70 anos, e, antes de todas essas datas, no dia 11 a Doutora Rosa 

tomou posse, completando os 7 Conselheiros como determina a Constituição. No mais 

cumprimentar Vossa Excelência, Senhor Presidente, pela condução dos trabalhos, e tudo isso 

vem acontecendo graças a Deus pela condução de Vossa Excelência. A posse foi realmente 

uma festa, mostrando a todos que o Tribunal cumpre a Constituição. O integrante do 

Ministério Público, Conselheiro Ivan, foi o primeiro, agora a Doutora Rosa a segunda, e o 

importante é que os 7 agora estão aí. Então parabéns a Vossa Excelência e muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu quero fazer das 
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palavras de Cipriano, quase que “ipisis litteris” às minhas, salvo substituindo dos nove 

anos para dizer que ainda tenha que fazer cinco, mas de resto, todas, uma por uma das 

palavras eu queria ratificá-las e até dispenso de falar depois. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero 

aproveitar esse gancho de Vossa Excelência para a gente propor juntos, pois quero 

subscrever o que Vossa Excelência propôs. Seguinte: Congratulações pelo aniversário do 

Doutor Antônio Maria Cavalcante, 70 anos no dia de hoje; pelo aniversário de 70 anos do 

Conselheiro Aposentando Ivan Barbosa da Cunha, que foi há dois dias, nosso companheiro 

que aqui não está mais conosco, pediu um ano antes a sua aposentadoria. É uma pessoa 

querida que a gente respeita. Mas eu quero propor mais duas congratulações. Fazer 

oficialmente ao Doutor Guilherme Sperry por ter sido promovido ao cargo de Procurador 

do Ministério Público de Contas, já publicado no diário oficial de sexta-feira, e também 

pela nomeação e posse de Stanley Bote Fernandes como novo Subprocurador do Ministério 

Público de Contas. Então são quatro manifestações. Eu pergunto se todos estão de acordo. 

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

Bem, Senhor Presidente, eu gostaria de fazer minhas as palavras de Vossa Excelência, do 

Conselheiro Cipriano, no que diz respeito a todos os assuntos aqui. E eu estou de acordo 

com votos de congratulações a todos. Inclusive eu fiquei muito feliz, muito honrada de ter 

me manifestado na posse da Doutora Rosa, por ter sido por permissão do nosso 

Conselheiro Doutor Odilon, que seria ele regimentalmente, mas nos concedeu e todos os 

outros Conselheiros nos concederam a permissão para que pudesse saudar a minha 

querida amiga, ilustre Doutora Rosa. Para mim foi uma honra muito grande saudá-la. A 

gente já tem um convívio há muitos anos, e uma amizade com sua família, com seus pais. E 

conheci alguns irmãos seus que não tinha ainda conhecimento. Mas com Vossa Excelência 

eu já tenho uma amizade de muitos anos. E eu fiquei muito feliz de ter saudado Vossa 

Excelência na sua posse e gostaria de deixar meu registro aqui, hoje, da minha alegria 

desse acontecimento. E hoje mais uma vez dizer parabéns, seja sempre bem-vinda a esta 

Corte de Contas. E estou de acordo com todas as proposições de Vossa Excelência, do 

aniversário do Doutor Ivan, aniversário do Doutor Antônio Maria, da posse do novo 
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Subprocurador e da promoção do nosso querido e ilustre Doutor Guilherme Sperry, que 

hoje aqui nos dá o brilhantismo da sua presença. Eu acredito que é o primeiro ato, 

primeira sessão após a sua ascensão ao cargo de Procurador. Parabéns Doutor! 

Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição sendo a 

matéria consubstanciada nos Ofícios nº. 010, 011 e 012/2016-SEGER/TCE. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Quero também me associar 

às palavras de Vossa Excelência, do Conselheiro Nelson Chaves, do Conselheiro Cipriano 

Sabino, Conselheiro André Dias e Conselheira Lourdes. Conheço o Guilherme há algum 

tempo. Vossa Excelência dignifica o Ministério Público de Contas, a promoção é merecida, 

e da mesma forma quero estender esses cumprimentos à posse do Doutor Stanley, que 

tenho certeza que honrará com brilhantismo o MPC do Estado. Também quero 

cumprimentar pelo aniversário o Doutor Antônio Maria. Não é qualquer pessoa que chega 

aos 70 anos com lucidez, trabalhando com afinco, com a história que ele possui. Parabéns 

a ele com seus familiares e amigos. Da mesma forma para o Conselheiro Ivan que nos 

deixou saudades, pois exercia um papel brilhante nesta Corte. Eu fundamentei em vários 

votos dele, citei-os inclusive. Parabéns a ele que agora está ao lado de seus familiares. 

Doutora Rosa, cumprimento Vossa Excelência pela posse. Vossa Excelência dignifica esta 

Corte pela história de vida, pela sua história profissional. E não por acaso todo o seu staff 

de assessores está aqui prestigiando Vossa Excelência na sua 1º sessão, que, diga-se de 

passagem, é extremamente profícua porque já participou e além de votar na discussão, que 

tem certa relevância, não conflituosa, mas com relevância, relacionada ao nosso 

Regimento Interno. Por que o Direito nos permite isso, Presidente, juntamente com as 

outras disciplinas, uma vez que o tribunal de contas é multidisciplinar, e discutirmos todas 

as situações que enveredam pela Administração Pública. Doutora Rosa com a sua 

experiência profissional conhece muito bem isso. Parabéns Doutora Rosa, parabéns pela 

homenagem muito digna feita pelo Presidente. Bem-vinda, desejo-lhe muita felicidade nesta 

nova empreitada da Senhora. No mais presidente eu estou muito satisfeito, muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E 

eu também estou muito satisfeito com Vossa Excelência e com a fala. Agora vamos ouvir o 
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nosso Conselheiro Julival Rocha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Eu também estou de acordo com as preposições. Quero também 

parabenizar o Doutor Guilherme pela promoção, Doutor Stanley pela posse e a 

Conselheira Rosa pela primeira sessão, pelo primeiro voto, primeira discussão. Seja bem-

vinda! E rogo a Deus que abençoe a todos os membros do Ministério Público de Contas 

pela promoção, Stanley pela posse e a Conselheira Rosa. Que Deus conceda porque o que 

nós mais necessitamos é de sabedoria. Há um pensamento jurídico que diz que nós 

devemos lutar pela lei, mas o dia em que a lei entrar em confronto com a justiça, devemos 

lutar pela justiça. Isso não é fácil às vezes porque aquilo que é justo para um parece que é 

injusto para o outro. Como contra balancear isso? Como equilibrar a situação? Só com a 

iluminação da mente pelo Supremo Criador do Universo. Que ele nos conceda então, 

conceda a cada um, à Conselheira Rosa e aos membros do Ministério Público a sabedoria 

necessária para essa nova missão. Que Deus abençoe a todos. Obrigado! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! 

Conselheiro Julival sempre vem aí com um viés de profecia. Sempre bom ouvi-lo. Muito 

bem. Palavra maravilhosa. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: O Conselheiro Julival faz com que a gente acabe refletindo um 

pouco profundamente sobre as questões filosóficas da vida e sobre a nossa atuação 

enquanto profissional nesta Corte de Contas. Antes de parabenizar a Doutora Rosa, eu 

gostaria de parabenizar novamente o Doutor Guilherme pela promoção, o Doutor Stanley 

pela posse e o Doutor Antônio Maria e o Doutor Ivan pela passagem do aniversario. Que 

eles tenham sempre muita saúde, muita prosperidade, muito amor e muitas felicidades em 

suas vidas. Doutora Rosa mais uma vez eu gostaria de dizer o quanto eu fico feliz com sua 

posse. A gente acompanhou todo esse processo e hoje realmente Vossa Excelência vem 

dignificar essa Corte de Contas. Eu realmente acredito que todo mundo tem um poder e a 

gente pode sim mudar as coisas que nós desejamos. Eu acho que toda mudança começa no 

interior de cada um de nós. É como diz Mahatma Gandhi: “A verdadeira transformação é 

uma porta que se abre por dentro.” Então, que a Senhora venha somar forças a todo este 

tribunal, nessa missão que todos nós temos de garantir a boa e regular aplicação dos 
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recursos públicos, e tentando concretizar aquilo que Rui Barbosa idealizou quando pensou 

na criação dos tribunais de contas. E Serzedelo o apoiou com a criação do primeiro 

Tribunal de Contas do Brasil, de ter uma Corte de Contas que funcionasse com a 

magistratura que estivesse acima de qualquer paixão. Que tivesse como único norte 

realmente o interesse público envolvido. Então Vossa Excelência entra hoje para história 

dos Tribunais de Contas como uma magistrada nessa função e que, como disse o 

Conselheiro Julival, tenha muita sabedoria na condução, mas que acima de tudo tenha 

também muita coragem para mudar aquilo que tiver ao seu alcance. Então seja bem-vinda 

e parabéns mais uma vez. Manifestação do Senhor Representante do MPC Procurador 

Guilherme da Costa Sperry: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros e Conselheiras. 

Primeiramente o Ministério Público queria se associar à mensagem pelo aniversário do 

Doutor Ivan. Então eu gostaria que a Secretaria também estendesse ao Ministério Público 

esses cumprimentos pelo aniversário. Todos aqui já falaram a respeito do aniversário do 

Doutor Antônio, nosso Procurador Geral, que hoje inclusive mandei a mensagem para ele, 

que ele conseguiu se safar aos 45 do segundo tempo. E vai certamente permanecer com a 

gente pela força, pela dedicação que ele tem demonstrado ao longo desses anos todos. É o 

decano nacional do Ministério Público, onde ele passa é reconhecido. Tudo que eu falar 

aqui os senhores já o conhecem bem. E ele de certa forma sem demérito nenhum a todos 

que o antecederam, nos antecederam no Ministério Público, na verdade pelo tempo que ele 

tem, eu acho que o Doutor Antônio Maria é o único que é da primeira geração. Se a gente 

pode dividir o Ministério Público, nós teríamos uma primeira geração, depois uma segunda 

composição já com a Doutora Rosa e com Doutora Iracema, e agora a terceira geração. E 

o Doutor Antônio é o único que veio desde a primeira geração, passou pela segunda e vai 

participar de parte da terceira. Então são poucas pessoas que conseguem permanecer 

tanto tempo exercendo um cargo. Ele teve essa oportunidade, agora essa prorrogação por 

mais cinco anos, e tenho certeza que ele vai ainda contribuir conosco e com o Tribunal. 

Então também faço registro, meus parabéns ao Doutor Antônio, é um setentão como todos 

brincamos com ele, “setentão enxuto” está firme, e vai continuar conosco. Doutor Stanley 

tomou posse na sexta feira, e na próxima sessão o Doutor Felipe, que é o próximo 
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Procurador Geral, está em Brasília em missão oficial e pediu para que eu viesse à sessão. 

Ele deve trazer o Doutor Stanley na próxima quinta feira, na próxima sessão, para 

apresentar aos Senhores. Acho que os Senhores já o conhecem. Doutor Stanley era meu 

chefe de gabinete, pessoa extremamente competente e já exerceu cargos na administração. 

Foi na gestão do Doutor Offir, Consultor Geral Substituto do Estado, uma pessoa que tem 

dois cursos superiores: Direito e Jornalismo. Dois mestrados: um em Direito em Ciência 

Jurídica e outro em Ciência Política. Um jovem, acho que o Stanley deve estar com 30 

anos, mas com esse pouco tempo ele já tem essa formação e essa bagagem jurídica. Então 

uma pessoa que vai abrilhantar os nossos trabalhos lá no Ministério Público e também 

aqui no Tribunal, e tenho certeza que irá contribuir para engrandecimento do Tribunal. 

Quero saudar a Doutora Rosa, não pude estar na sua posse, também não estive na posse do 

Doutor Stanley, porque foi uma posse carnavalesca, não é Doutora Rosa? Em pleno 

carnaval, com antecipação, agenda do Governador, justifiquei antecipadamente à Doutora 

Rosa a impossibilidade de estar aqui, pois estava em viagem retornei domingo. E quero 

dizer que Doutora Rosa tenha muito sucesso nessa função, tenha muita luz nos seus 

julgamentos. Doutor Julival colocou muito bem, é difícil muitas vezes. No primeiro dia que 

falei aqui eu disse que os conselheiros às vezes tivessem um pouco de calma com a gente do 

MPC, que o Ministério Público é o fiscal da lei e pode ser muito duro. E quem está na 

função de julgador tem que contrabalançar a justiça. Primeiro dia que eu estive aqui 

quando fui apresentado pelo senhor Antônio eu falei isso, e é exatamente isso, Julival. O 

Ministério Público aplica a lei. O julgador tem todo esse viés de avaliar todo contexto e a 

preocupação de ser justo no seu julgamento. Essa é a grande dificuldade. Então Rosa, que 

Vossa Excelência tenha muita tranquilidade e muita sabedoria para fazer seus julgamentos. 

E hoje acho que está findando um processo iniciado um ano atrás, que nós participamos 

juntos, e creio que abrilhantamos a sua escolha. O próprio Conselheiro Nelson no início da 

fala dele aqui: “Todos eram capazes e o funil é muito pequeno, só passa um”, e a escolhida 

pelo Governador foi Vossa Excelência. Então eu tenho certeza que vai abrilhantar o 

plenário e vai bem representar o Ministério Público porque você é originária de lá. Quero 

agradecer a todos os senhores, Vossas Excelências pelos cumprimentos pela minha 
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promoção e também deixo a minha mensagem de agradecimento a todos que também 

contribuíram naquele processo eleitoral que nós tivemos da escolha de Conselheiro. Então 

o meu agradecimento público a todos que também me apoiaram. E agradeço aos senhores 

pela preferência e pelo tratamento cortês. Por todo esse bom relacionamento que nós temos 

entre o Tribunal e o Ministério Público, creio que isso vai continuar. O Direito sempre 

gera divergências e hoje nós tivemos aqui o exemplo, mas tudo com muita cordialidade, 

muita educação, cada um defendendo seu ponto de vista e eu espero que assim seja e 

continue. Então muito obrigado, agradeço mais uma vez de coração e continuo à 

disposição de todos os senhores, também da nova Conselheira, para o que for necessário 

contribuir. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Primeiro lugar eu estou de acordo com a proposição feita 

de saudação pelo aniversário do Doutor Antônio, Doutor Ivan, pela promoção do Doutor 

Guilherme, e a nomeação do Doutor Stanley. De acordo. Em segundo lugar, reforço e 

renovo os agradecimentos. Primeiramente, antes disso, eu vou parabenizar o Doutor 

Antônio, já fiz pessoalmente, Doutor Ivan já o fiz pessoalmente também pelo aniversário, 

pelos 70 anos bem vividos, desejando saúde a todos. E o Doutor Guilherme parabenizá-lo 

pela promoção. Vossa excelência já mostrou a que veio e muito tem a contribuir com a sua 

experiência do Controle Externo ao Ministério Público de Contas paraense. Parabenizar o 

Doutor Stanley, já tenho o prazer de conviver com ele há uns dois anos. Ele é exatamente 

isso que Vossa Excelência referiu. É um jovem capacitado e humilde, muito estudioso e 

também tem muito a contribuir com o Ministério Público de Contas. Saí do Ministério 

público com a tranquilidade de vê-lo muito bem composto por Vossas Excelências. E entro 

nesta Corte muito bem recebida sempre todos os dias. Agradeci já várias vezes, agradeço 

as palavras do senhor Nelson, do Senhor Presidente, Doutor André, Doutora Lourdes, 

Doutor Cipriano, Doutor Odilon, Doutor Julival, Doutora Milene, não só aos 

comprimentos de hoje, mas de todos os dias que venho recebendo de Vossas Excelências. É 

um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, e peço a Deus justamente isso: a sabedoria 

para poder pesar e contrabalançar os rigores da lei com o bom-senso do julgador para 

bem aplicar justiça na Magistratura de Contas. E conto com a experiência dos senhores 
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para me ajudar nessa missão honrosa e difícil. Muito obrigada! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Da 

minha parte, eu concordo com tudo que foi dito. Determino à Secretaria que tome todas as 

providências para que as pessoas aqui citadas e votadas recebam essa manifestação de 

congratulações da nossa Corte. Eu, antes de encerrar esta sessão, quero dizer assim, o 

momento, Conselheiro Cipriano, é feliz para nossa instituição e hoje se conclui um 

trabalho que foi fruto do esforço de tanta gente. Estou Presidente, é o meu momento, mas a 

construção foi feita por todos. Só aqui neste Plenário tem dois ex-presidentes: Lourdes e 

Cipriano. Conselheiro Nelson saiu. Cada um fez sua parte. Se o Conselheiro Cipriano 

tivesse se recusado em fazer o concurso público, não estaria aqui o Julival, não estaria a 

Doutora Milene e o Doutor Odilon, que é Conselheiro. Foi o momento dele Presidente, ele 

tomou a iniciativa e a gente respaldou. Então uma decisão naquele momento que ele 

poderia tomar ou não, mas veja bem, uma decisão sábia que a gente respaldou. Está aqui 

um Conselheiro novo, dois Conselheiros Substitutos, que maravilha! O meu momento 

chegou e eu tinha que dar prosseguimento. Doutor Ivan antecipou a sua aposentadoria e 

meu papel era conduzir o processo da forma responsável. A gente tinha procurar fazer de 

forma democrática, resolver os conflitos que pudesse vir e foi o que fizemos. E eu concluo 

dizendo assim: Estou muito feliz de poder ter merecido o apoio dos meus colegas 

Conselheiros que estão aqui. Até mesmo no momento do conflito a gente foi sábio e teve 

maturidade para poder resolver cada conflito. E a Doutora Rosa Egídia eu posso dizer a 

Vossa Excelência que a Senhora toma posse em um clima de paz e de harmonia total em 

nosso colegiado. E eu quero dar destaque para dois momentos: o primeiro da arguição de 

Vossa Excelência, eu disse para Vossa Excelência, porque me impressionou na Assembleia 

Legislativa a participação de todos os conselheiros do nosso Tribunal e a participação dos 

membros do Ministério Público de Contas, inclusive de dois que quero destacar: Doutor 

Guilherme Sperry e Doutor Stepherson Victer. Naquele momento eles já sabiam que ela era 

a escolhida, mas eles tiveram gesto de grandeza de participar daquele evento. Parabéns a 

Vossa Excelência e ao Doutor Stepherson também. Isso é espírito Público, isso é grandeza. 

Então ninguém saiu derrotado. Foi a democracia e a Constituição que são os vencedores 
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deste processo. Então aquilo me chamou a atenção porque não é comum se ver também. 

Então vossa Excelência foi premiada, um momento muito interessante da sua história, um 

apoio impressionante. Foi um prestígio muito grande para Vossa Excelência poder reunir 

todos os conselheiros e também os integrantes do Ministério Público. E a posse de Vossa 

Excelência, tirando o contratempo justificado pelo Doutor Guilherme, todos 

compareceram. E eu acho que foi também uma demonstração de prestígio. O próprio 

Conselheiro Odilon quando declinou de falar e disse o porquê. Eu achei muito interessante 

o ponto de vista dele, então disse: “Não, eu quero falar” porque na verdade não está no 

regimento. É um costume. “Não! Eu estou há pouco tempo outra pessoa pode fazer a 

saudação, eu vou cumprimentá-la num momento oportuno.” Eu achei também que foi um 

gesto um gesto de grandeza ao permitir que uma pessoa mais próxima que a conhecesse há 

mais tempo pudesse fazer a saudação. E foi a Conselheira Lourdes Lima convidada e fez 

isso muito bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Não poderia ter feito melhor, Presidente. Conselheira Lourdes dignificou nossa 

Conselheira Rosa, conhece a história de vida e profissional dela muito melhor que eu. E 

ela acrescentou mais brilho a sessão de posse do que a gente imaginava. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: São essas coisas 

que eu fiquei observando. Tudo me chamou a atenção. Eu fiquei anotando aqui na cabeça e 

no coração o gesto de Vossa Excelência. Disse: “Eu faço mas eu posso oportunizar a outro 

que deseja em fazer que a conheça mais tempo, que faça a saudação”. E ele acaba de 

ratificar isso aqui. E vem a Conselheira Lourdes Lima e se concentrou e fez um discurso 

maravilhoso. Eu também me senti representado por Vossa Excelência. Foi o que eu percebi 

na fisionomia de cada colega que estava naquela posse. Foi uma posse bonita, e eu só 

quero registrar o meu contentamento porque não me faltou apoio. Na próxima sessão a 

Conselheira Lourdes Lima vai tratar de outro assunto, porque hoje não cabe mais, do 

evento que aconteceu ontem na Presidência sobre o Concurso Público. Então na próxima 

sessão ela comenta. E nós vamos encerrar com brilho essa sessão, Conselheira Rosa. 

Deixa para a próxima sessão, pelo adiantado da hora. Hoje aqui, do Ministério Público, 

uma pessoa que foi promovida, fruto dessa nova geração, Doutor Guilherme Sperry. Nosso 
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colegiado, Vossa Excelência, e tudo que aconteceu aqui nesse gesto simbólico da flor, da 

Rosa, da orquídea, a carteirinha bonita, é a nossa forma de lhe cumprimentar e lhe 

abraçar fraternalmente. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença 

de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e 

trinta e sete minutos (11h37min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário 

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

 
Belém, 16 de fevereiro de 2016. 
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