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ATA Nº 5.440 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezessete (2017), 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz, 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. Em seguida, Sua Excelência justificou as ausências dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de força maior, e 

Odilon Inácio Teixeira, por encontrar-se em fruição de férias, além da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quinze (15) de 

dezembro 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 o 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Daniel Mello: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em seguida, a Presidência, considerando dispositivo 

regimental, convocou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e 

Edvaldo Fernandes de Souza para atuarem na sessão na bancada dos conselheiros, e de imediato 

assumiram o encargo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 
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Cunha Teixeira: Senhores, desejo fazer um comunicado que no dia 31/12/2016 faleceu o auditor 

Jayme Ferreira Bastos, que ingressou no TCE no dia 16/09/1968 e aposentou-se em 31/03/1997. 

Eu vou propor, ao final da sessão, votos de profundo pesar pelo falecimento do auditor Jayme 

Ferreira Bastos. Senhores conselheiros, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, o conselheiro César Colares, está convidando para a posse da nova mesa diretora 

do TCM, que tem como presidente o conselheiro Daniel Lavareda, vice-presidente Mara Lúcia 

Barbalho e o corregedor José Carlos Araújo. A posse vai acontecer dia 17 de janeiro, nós temos 

sessão no horário da posse, no final desta sessão vamos deliberar se a gente suspende a sessão por 

uma razão óbvia, motivo nobre, ou se vão apenas alguns representantes ao referido evento. No meu 

caso não vou poder comparecer à nossa sessão por uma razão de compromisso institucional, pois 

penso que eu tenha que estar presente da referida solenidade. Também acho que a nova presidente 

desta Corte, a conselheira Lourdes Lima deveria também estar presente. Então eu vou consultar 

aos senhores, no final da sessão, se a gente suspende ou não a sessão do dia 17 de janeiro, para 

oportunizar aos conselheiros que desejarem comparecer à posse do presidente do TCM, Daniel 

Lavareda. Em, seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o 

Processo nº 2013/52848-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Celeste Maciel 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza. 

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

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

deferimento do registro, com recomendação ao IGEPREV (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 2014/50888-1, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Jonas da Silva Queiroz, cujo relator foi o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi 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 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51258-9, que trata do Ato de Pensão em favor de 

Roquelina Vieira Melo Sarmento, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 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 2012/51647-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", cuja Relatora foi 

a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 excepcional dos registros, com recomendação do 

relatório da CPP (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  em caráter excepcional os 

registros pleiteados. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51896-0, que trata do Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, 

cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 denegação do registro, com 

determinação à SUSIPE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter 

excepcional os registros pleiteados. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50129-2, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas 

"Renato Chaves", cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela denegação 

do registro, com determinações e recomendações ao CPC-Renato Chaves e à SEAD (pausa). A 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional os registros pleiteados, com 

determinações ao CPC Renato Chaves. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50912-7, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas 

"Renato Chaves", cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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 denegação 

do registro, devendo cessar todos os pagamentos, sob pena de responsabilidade solidária, além de 

determinações e recomendações ao CPC-Renato Chaves e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada 

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

voto para deferir  em caráter excepcional os registros pleiteados. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2008/52641-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Moradores de Capanema em Prol 

dos Seus Municípes, responsável José Rogério Theodósio dos 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, com recomendação à Associação dos Moradores de 

Capanema em Prol dos seus Munícipes (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 a recomendação contida no parecer do MPC. 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 2016/50649-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bannach, responsável 

Valbetanio Barbosa Milhomem, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 
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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, 

com expedição da recomendação contida no parecer do MPC. 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se 

nos seguintes termos: Senhores, consoante anunciado no início da sessão, proponho votos de 

profundo pesar pelo falecimento do doutor Jayme Ferreira Bastos, que ingressou neste TCE dia 

16/09/1968 e se aposentou em 31/03/1997. O falecimento ocorreu no dia 31/12/2016. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, eu 

gostaria de me manifestar neste momento para rogar a Deus que coloque o doutor Jayme em bons 

lugares, com certeza já deve estar, pelo seu merecimento, era uma pessoa boa de coração, um 

homem que também ajudou muito o controle externo do Pará, aqui, principalmente no Tribunal de 

Contas do Estado, então a ele o descanso eterno e a sua família, nós estamos aqui acompanhando 

Vossa Excelência pela proposição que ora faz no sentido das condolências à família. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 

001/2017-SEGER, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim se pronunciou: Senhores 

eu queria pedir a colaboração dos senhores, daqueles que têm o interesse, para se reportar sobre a 

sessão ordinária do dia 17, que coincide no mesmo horário com a posse do novo presidente do 

TCM. Por isso queria ouvi-los sobre isso para a gente deliberar. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu, da minha parte, acredito que todos 

nós gostaríamos de participar, ainda ontem mesmo nós conversamos com o doutor Daniel, eu acho 

prudente que todos nós pudéssemos estar presentes, isso se o Ministério Público também 

concordar. Eu estou de acordo. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente 

aprovando a proposição da matéria, suspendendo a sessão ordinária do próximo dia 17.01 para 

permitir a presença dos membros do colegiado à sessão de posse no TCM. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então a sessão do dia 17 

não vai ocorrer. A Secretaria para tomar as providências. Todos aqueles que desejarem 

comparecer a posse do conselheiro Daniel Lavareda, o novo presidente do TCM, estarão liberados. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor 

Presidente, eu queria cumprimentar a todos, obviamente, Vossa Excelência, o presidente, doutor 

Felipe Rosa Cruz, conselheira Lourdes Lima, conselheiro André, conselheira Rosa, conselheiro 

Julival, conselheiro Edvaldo, doutor Daniel. Todos os nossos colegas de trabalho aqui, os 

servidores do Tribunal, Jorge, Arlindo e a todos que estão aqui. Cumprimentar, obviamente, graças 

a Deus, como diz o conselheiro André, temos a oportunidade de estarmos aqui em 2017 e desejar 

um ano abençoado, feliz, com grandes realizações, que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos 

dê sabedoria para vencer e ultrapassar os obstáculos que a vida nos impõe. Então, resumindo, um 

feliz ano novo para todos. Senhor Presidente, eu queria fazer uma ponderação com Vossa 

Excelência que conduz a nossa Casa muito bem, parece-me que vão estar em Belém nesse período 

alguns conselheiros de outros estados. O Tribunal de Contas do Estado concedeu ao conselheiro 

presidente do Tribunal de Contas do Rio do Janeiro, Thiers Montebello, a maior honraria do 

Tribunal de Contas, que é a comenda Serzedello Corrêa. Eu estive conversando com a Dione, que 

acho que é até um pedido de Vossa Excelência, me parece que ele vai estar aqui nesse período, o 

presidente Thiers. E Vossa Excelência conduziu o processo para aproveitar a oportunidade da 

presença dele, também na segunda-feira ou até na própria terça-feira, após a reunião lá, fazermos 

uma sessão breve e rapidinha para fazer a entrega desta comenda, aproveitando a oportunidade da 

presença dele. Uma vez que a gente trabalha para economizar, para deixar de ter despesas, assim 

como ele também deve ter lá um problema, já que ele vem, pelo conhecimento que eu tenho, 

conversando com a Dione, e o Tribunal faria a entrega dessa comenda, que acho que já tem aqui 

mais de um ano, se eu não me engano. Então eu só queria fazer essa ponderação, Vossa Excelência 

me parece que já está conduzindo o processo para informar todos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu fui informado 

também da presença do presidente do TCM, do Rio de Janeiro, o conselheiro Thiers Montebello, 

que ele virá à posse do conselheiro do Daniel Lavareda. Ele é o presidente atual da ABRACON, 

que congrega os Tribunais de Contas dos Munícipios. Eu agradeço a Vossa Excelência ter tocado 

no assunto, saber qual é o horário que ele chega aqui, para ver como a gente pode compatibilizar. 

Eu queria dizer que desde já, da minha parte, a gente poderia fazer uma sessão na segunda-feira 

pela manhã, para não atrapalhar a sessão de lá, até porque têm pronunciamentos, Vossa 

Excelência vai se pronunciar, ele deve se pronunciar, o conselheiro Thiers Montebello é um dos 

mais antigos ainda no sistema do Tribunal de Contas e ninguém como ele presidiu tanto tempo uma 
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instituição. Ele está a 16 anos presidindo o TCM do Rio de Janeiro, isso não acontece à toa, tem 

alguma razão maior, ou ele é muito bom ou ele é muito querido, ninguém quer tirá-lo da 

presidência. E foi essa pessoa que Vossa Excelência homenageou, com o apoio de todos nós. Ele é 

um, posso dizer assim, dos destacados conselheiros à frente do controle externo brasileiro, 

entusiasta, motivador, amigo e quase todos que já conviveram com ele tem esse sentimento de que é 

uma pessoa boa, comprometida e, por isso, é justa a homenagem que Vossa Excelência prestou a 

ele. Então vamos fazer assim: vai ser um pouco complicado porque geralmente a posse de um 

presidente é demorada, têm uns imprevistos, o ideal seria fazer na segunda ou na quarta uma 

sessão exclusiva para ele. Vou pedir a Dione que entre em contato com a assessoria dele, veja os 

horários que ele tem disponível e, da minha parte, conte com o meu apoio para a gente fazer uma 

sessão, para que a gente possa homenageá-lo. Até porque, conselheiro Cipriano, a gente precisa 

cumprir esse cronograma de entrega de medalhas, temos várias medalhas já aprovadas e eu acho 

que também não podemos desperdiçar a oportunidade quando um homem desse vem aqui. Então 

vamos ter bom senso e aproveitar a vinda dele para fazer a entrega. Eu acho que não é um 

desprestígio para a nossa instituição, pois a gente estava otimizando mesmo, tem que convidá-lo 

para vir um outro dia aqui. Não sei se seria o melhor caminho, então da minha parte, da 

presidência, haverá todo o interesse, todo o esforço para que a gente possa atender Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Obrigado, Presidente. A Dione falou que conversou a pedido de Vossa Excelência, e disse 

que ele estava perguntando por isso em dois ou três eventos do Tribunal de Contas do Brasil que 

ele participou.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Falou para mim isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Exatamente. Ele está interessado e para ele é um orgulho e uma honra. 

E está esperando, vamos dizer assim, o convite do Tribunal para vir, está ansioso, e vai guardar 

com muito carinho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Então eu acho que vamos fazer isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É interesse dele, é importante, porque quando o homenageado 

não se interessa, então fica até difícil, mas é o contrário, ele está disposto realmente, tem 

perguntado, tem se interessado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Só para lembrar novamente Vossa Excelência, no último evento em 

Cuiabá ele se dirigiu a mim, além de ter falado para a Dione, manifestando o interesse de vir aqui 
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para receber a medalha e, então, eu disse: “Estou à disposição, quando o senhor achar 

conveniente”. Então acho oportuno esse casamento dessa data com o TCM. Está bom? Pode contar 

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

Senhor Presidente, senhores conselheiros, conselheira Rosa, conselheiro Cipriano, conselheiro 

André, conselheiro Julival, conselheiro Edvaldo, nosso conselheiro substituto, Procurador Geral 

do Ministério Público de Contas, Doutor Felipe, servidores jurisdicionados aqui presentes, eu 

gostaria em primeiro lugar desejar a todos um feliz ano e de muitas atividades nossas aqui no 

nosso tribunal, entre nós, um trabalho profícuo, em que todos trabalhem em prol de nossa Corte. 

Hoje se iniciam as nossas atividades, que seja um início de uma jornada de excelente trabalho para 

todos nós. Gostaria também de me manifestar no sentido de que ontem, inclusive o Ministério 

Público de Contas se fez presente na pessoa do doutor Felipe Rosa e o doutor Stanley, estivemos lá 

participando de uma solenidade muito importante para o nosso estado do Pará, que foi a posse dos 

novos corregedores, da corregedoria geral do Ministério Público do Estado do Pará e do Conselho 

Superior do Ministério Público do Estado do Pará. Tomaram posse como corregedor geral o 

doutor Almerindo José Cardoso Leitão e o segundo subcorregedor-geral, doutor Jorge de 

Mendonça Rocha, na mesma ocasião foram empossados como membros do Conselho Superior do 

Ministério Público do Estado do Pará os senhores procuradores de justiça, doutora Rosa Maria 

Rodrigues Carvalho, doutor Francisco Barbosa de Oliveira, Leila Maria Marques de Moraes, 

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento e a doutora Maria do Socorro Martins de Carvalho. 

Ficou como suplente, o doutor Luís César Tavares Bibas, também tomaram posse como suplentes a 

doutora Ubiragilda Silva Pimentel, doutor Geraldo de Mendonça Rocha, doutor Esequias Mesquita 

da Costa e doutora Maria da Conceição Gomes de Souza. Foi uma sessão muito emotiva, leve, 

tranquila e que muito nos honrou participar em nome da nossa Corte. Realmente eu gostaria que 

esse plenário pudesse desejar votos de sucesso a esses novos procuradores empossados ontem pelo 

senhor Marcos Antônio Ferreira das Neves, procurador geral de justiça, que deu posse a todos. 

Tanto os procuradores, como o doutor Ophir Cavalcante, representando o governador o doutor 

Simão Jatene e demais autoridades presentes ao evento. Mas gostaria de me manifestar no sentido 

de propor a este douto plenário votos de profícua gestão, um trabalho tanto para os procuradores, 

corregedores, que tomaram posse no cargo de corregedor geral e subcorregedor-geral, tanto os 

membros do conselho superior do Ministério Público do estado do Pará.  Foram, então, colocadas a 

matéria em votação que, aprovada unanimemente, ficou consubstanciada através dos Ofícios nºs 
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002 a 008/2017-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Nesta primeira sessão, no ano de 2017, neste mês de janeiro, 

meu último mês à frente da instituição, quero me colocar à disposição. Estou com a conselheira 

Lourdes Lima fazendo a transição, sexta-feira vai ter a segunda reunião de trabalho, embora no 

dia a dia a gente esteja dialogando para passar todas as informações que ela precisa, eu estou 

muito contente de estar conduzindo dessa forma. Esse espírito republicano, não é, esse 

comprometimento com a coisa pública, a transparência, ontem eu usei a seguinte expressão para a 

conselheira Lourdes Lima: “A senhora terá todas as informações, nenhuma delas vai ficar 

escondida debaixo do tapete, todas, que Vossa Excelência reúna as condições de planejar, 

organizar e executar a nova administração”. Então está tudo tranquilo, dialogando com a 

conselheira Lourdes e, apesar dos problemas, vamos combinar as soluções, nada de atropelos, eu 

queria tranquilizar a Corte, que a gente iniciou esse processo de transição, coloco-me à disposição 

dos senhores neste mês. Se o colegiado achar conveniente que na próxima quinta-feira a sessão 

seja leve, a gente pode após a sessão conversar, se achar conveniente, vou consultar os senhores 

conselheiros, mas vou me colocar à disposição, desejar a todos, primeiro, saúde, que a gente 

continue entusiasmado, trabalhando dentro daquilo que seja possível, fazer o nosso melhor em prol 

da nossa instituição e da sociedade paraense. Eu estou otimista. Já vejo sinais de melhoria. No 

Brasil, a economia já começa a sinalizar melhorias, eu espero que a gente saia dessa situação 

crítica em que estamos e caminhemos para o futuro. E até o final do mês, se Deus quiser, a gente já 

vai visualizar na nossa instituição a implantação do processo eletrônico, dos equipamentos que 

estão sendo instalados, a coisa está andando, o recesso atrapalhou bastante, mas a gente está com 

toda força. Ainda em janeiro a gente consiga visualizar e ver acontecer algo relacionado ao 

processo eletrônico. Está tudo caminhando bem, considero um marco para a nossa Instituição. 

Então é isso, quero me colocar à disposição da presidência, o mês de janeiro é um mês tranquilo, 

eu estou tomando as providências administrativas justamente para poder oportunizar à nova 

presidente as condições de trabalho, para que ela possa realmente fazer a administração que a 

gente espera e também é um registro, um comunicado já combinado com a conselheira Lourdes 

Lima, que a posse da conselheira Lourdes Lima será dia 31 de janeiro às 10 horas da manhã. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Exatamente. A conselheira Lourdes Lima foi comigo ontem, então ela mesma vai conduzir a 

distribuição de convites, ela tem que saber como conduzir, então a posse da conselheira Lourdes 
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Lima, a posse do doutor André Dias, conselheiro como vice-presidente e Odilon Teixeira, o 

corregedor. A conselheira Lourdes Lima fez uma opção para uma posse simples, aqui mesmo, no 

plenário, até mesmo para reduzir custos, combinado com os dois. Então vai ser uma posse simples, 

e ela está de parabéns por isso. A primeira vez que ela tomou posse, foi um movimento grande, no 

Hangar, muita gente, era ônibus chegando de Irituia, meu Deus, de onde vem tanta gente? Veio até 

o Bispo de Bragança. Padre de tudo quanto era lado, a orquestra de Irituia cantando dois hinos, 

hino de Irituia, hino do Pará. Mas eu acho que foi um gesto muito significativo de Vossa 

Excelência, outra época Vossa Excelência disse tudo. Mostrou humildade neste momento, fazendo 

opção por uma posse simples. Vai ser exatamente transmitida para todo o mundo, mas todos estão 

convidados. Seria muito importante que na posse da conselheira Lourdes Lima nós pudéssemos 

contar com a presença de todos os conselheiros, conselheiros substitutos e os nossos procuradores 

do MPC. Então 10 horas da manhã, todo mundo, anotem nas suas agendas. 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 dezessete minutos (10h17min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
 

Belém, 10 de janeiro de 2017. 
 
 
 

 JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 12 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

    JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 
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