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ATA Nº 5.452 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de março do ano dois mil e 

dezessete (2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

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

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha e Edvaldo Fernandes de 

Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stanley 

Botti Fernandes, 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 a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello, por motivo de força maior, 

oportunidade em que foi anunciado que os Processos de sua relatoria de números 2011/50957-1 

e 2015/50918-7 foram retirados de pauta. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e três (23) de fevereiro de 2017, 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 do 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Impedido na forma 

regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 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: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 
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Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou 

ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta, oportunizando, assim, o anúncio do 

Processo nº 2014/50465-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. 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 indeferimento dos registros, com a cominação de multa ao responsável 

extensiva à autoridade que autorizou a contratação sub examine, devendo ser determinada a 

cessação dos pagamentos eventualmente em curso e expedição de determinações à Casa Civil 

da Governadoria do Estado e à Fasepa (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

excepcionalmente o registro e observar as recomendações, mas deixar de aplicar multa ao 

responsável pela liberalidade que está prevista no art. 243, caput do RITCE/PA. Consultado o 

Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do 

relator ao acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas pelo indeferimento dos 

registros, enquanto os demais conselheiros acompanharam o voto do Relator. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (6x1). Prosseguindo-se 

foram anunciados os Processos nºs 2015/50898-9, 2016/50935-3 e 2016/50975-0, que tratam 

dos Atos de Admissão de Pessoal temporários realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

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

dos registros, com determinação imediata da cessação de todo e qualquer pagamento em curso 

oriundo dos respectivos contratos e adotar as medidas cabíveis para a rescisão dos mesmos, 

devendo ser instaurada a Inspeção Extraordinária, além de determinações à Seduc e Casa Civil 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros, com determinação à 

Seduc em até 15 dias, cessar pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adotar as 

providências cabíveis, especialmente quanto à promoção de concurso público para provimento 

de cargos de sua estrutura. Consultado o Plenário, Suas Excelências os Conselheiros Nelson 
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Luiz Teixeira Chaves e Odilon Inácio Teixeira acompanharam o voto do Relator; o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou pelo deferimento 

excepcional dos registros; tendo os Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Calheiros 

Lopes e a Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhado o voto 

divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor por maioria 

(4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50274-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros, com determinação à Seduc em até 15 

dias, cessar pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adotar as providências cabíveis, 

especialmente quanto à promoção de concurso público para provimento de cargos de sua 

estrutura. Consultado o Plenário, Suas Excelências os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e Odilon Inácio Teixeira acompanharam o voto do Relator; Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou pelo deferimento excepcional dos registros; tendo os 

Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Calheiros Lopes e a Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhado o voto divergente. A presidência proclamou 

o Resultado: Voto divergente foi o vencedor por maioria (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2016/50994-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/51741-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Maria José de Auzier, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

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

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

registro, com aplicação da multa regimental ao Presidente do Igeprev à época José Claudio 

Couto Salgado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 
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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 2013/51749-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria da Conceição Oliveira Goes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo 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 2013/51936-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria do Rosário Queiroz dos Santos, 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 proposta de decisão 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. 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52040-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria das Graças Nascimento Almeida, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 
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2016/50332-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Isane Therezinha Zahluth 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com 

sugestão para oitiva da interessada, já que a solução proposta pela unidade técnica, referendada 

por este Parquet, tem a vocação de desbordar da mera questão previdenciária, trazendo 

influência para a própria relação funcional da servidora (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. A matéria foi colocada em votação. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, nós estamos diante de 

um caso de relevante indagação na Administração Pública. Eu quero inclusive cumprimentar a 

doutora Isane, ex-deputada estadual, presente aqui no auditório. São muito fortes as 

argumentações do conselheiro Odilon. Nós temos posicionamentos aqui ao longo do tempo, 

mas que ao mesmo tempo fragiliza completamente os controles das instituições públicas, 

porque o conceito, por exemplo, da segurança jurídica, ele começa, onde acaba, o tempo. O 

que se nota e não se prejudicará a servidora, no caso, já houve situações nesta Casa, inclusive, 

e para deixar sempre muito claro e a coerência do meu pensamento, o caso da redistribuição 

para mim só seria justo, estou falando em tese, se ele fosse concedido a todos. Então o que se 

conhece ao longo do tempo é que em um determinado instante, esse instituto da redistribuição, 

ninguém é redistribuído para andar para trás, o servidor só quer a redistribuição para 

caminhar para frente, é óbvio. Mas teria que ser estendido a todos; é princípio da justiça, pois 

deveria ser concedido a todos. E muitas vezes a administração, isso revela também a 

deficiência dos controles internos, e que nós temos tanto batido aqui, que é o revisor dos atos 

administrativos e ao longo do tempo tem deixado de ser, muitas vezes com a conivência 

daqueles que deviam fiscalizar, criam casos concretos para lá na ponta vitimizar a servidora, 

que é de boa-fé, não teve nada com isso. Então é claro que não é justo, no meu entendimento, 

por isso votarei, e louvando o substancioso voto do conselheiro Odilon, mas que se preste 

atenção na Administração Pública há esses casos, às vezes isolados, mas que a grandíssima 

maioria fica de fora. Quando ocorre o caso do servidor ou da servidora já ter concluído o 

tempo de atividade, fazer jus à aposentadoria, isso precisa ser analisado e nós, como órgão de 
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controle, estamos exatamente neste diapasão. O que diz a nossa Secretaria de Controle de 

Registros de Aposentadoria, como disse o douto Ministério Público de Contas, está 

absolutamente correto no que pensa. Há inclusive na transcrição desse processo, manifestação 

minha num plenário diferente do que nós temos hoje, porque nós temos casos arrastados ao 

longo da administração pública arrastados há muitos anos que eu dizia, conselheiro Odilon, 

por um princípio de justiça. Mas se esse direito foi dado a meia dúzia, uma dúzia ou a duas 

dezenas, por que não o funcionalismo todo de um modo geral? Todos preencheriam a mesma 

condição. Então a minha manifestação é no que se refere ao princípio da justiça. Se somos 

todos iguais e em um determinado instante temos a chance, por um mero decreto, uma mera 

redistribuição que no mesmo poder é incontestável, não pode, é vedado pela Constituição a 

redistribuição de outros poderes, pois não haveria caixa que sustentasse o bel-prazer do 

dirigente. Questão da segurança jurídica, Conselheiro Odilon, que não tem nada a ver com 

este caso, mas eu preciso sempre referendar uma posição clara: se houver o conluio da 

administração, eu antes presidente, tomo determinadas situações, o meu sucessor, Cipriano, 

Luís, Lourdes, Odilon, Rosa, convalidam atos que pecam pela legalidade. Então vai gritar lá 

na frente alguém: “Não, mas tem a segurança jurídica”. Mas aquilo que é feito ao arrepio da 

lei não pode, senão ficaríamos aqui sem discutir legalidade. Porque eu posso, afronto a lei, 

aliás, esse é o mal que padece o Brasil e algumas pessoas quando estão na direção de algumas 

instituições pensam que estão acima da lei, mas não estão. O Serzedelo Correa já disse isso 

para o Presidente da República: “Quando vossa excelência se põe acima da lei, da 

Constituição, o tribunal fica contra vossa excelência”. Há pessoas que ainda não prestaram, 

talvez, a atenção nisso, porque os atos se repetem na Administração Pública, e se as 

administrações e seus controles internos, que são solidários, preciso que se diga que controle 

interno é uma questão muito séria, não é só colocar qualquer figura no controle interno, ele é 

solidário, ele é um revisor dos atos administrativos. Então, neste caso, em homenagem ao 

princípio da justiça, porque a doutora Isane está de boa-fé e houve casos aqui para eu manter 

o meu ponto de vista. Eu quero dizer claramente isso: eu sou contra o processo da 

redistribuição fora dos poderes, não que eu seja contra, é porque a lei não permite. A minha 

voz é menor, mas a Constituição não permite que seja uma redistribuição fora dos poderes, eu 

não estou errado ao dizer isso. Suscito antagonismo no ar. Então se é no mesmo poder, tudo 
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bem, por uma questão administrativa. Vamos supor que o Governador, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, resolve fazer uma redistribuição “ao leo”, não tem caixa que 

resista, não tem administração que sustente, porque se eu posso distribuir ao meu bel-prazer, e 

ainda o princípio da justiça, que o direito seja dado a todos. O que às vezes me causa espanto é 

que é uma coisa, não seja este caso, mas fica quase às escondidas, no escuro. Por que não 

claramente quando se faz ou se fizeram esses processos todos? Ou dá o direito de 

redistribuição para fulano, beltrano e quem mais quiser, porque estão aptos a fazer isso diante 

da lei. Agora, não concordo, porque é uma posição que já adotei aqui com a vitimização de 

uma pessoa que já está no ponto da aposentadoria, até passando, ser vitimada pela 

negligência, para não dizer incompetência das áreas administrativas, que deveriam ter tomado 

no momento. E então, conselheiro Odilon, podemos conversar sobre isso, porque eu quero me 

abeberar no conhecimento de vossa excelência na questão da segurança jurídica. Não tenho a 

formação jurídica de muitos dos integrantes deste plenário, mas é uma coisa que precisamos 

observar sempre, que é a segurança jurídica, e às vezes também ao princípio, que não é o caso, 

mas em certas circunstâncias da boa-fé. Pessoas que ocuparam na área administrativa funções 

relevantes e, de repente, eventualmente, algumas outras situações não só da redistribuição se 

colocam em posição como no futebol que diríamos de impedimento, mas não sabe da regra do 

impedimento? Ninguém sabe de nada. Para usufruir o benefício, locupletar de uma função 

indevida, ninguém sabe de nada, é competente para isso e para aquilo, mas para olhar a sua 

própria situação ninguém sabe de nada. Então pelo princípio da justiça, de não se prejudicar o 

interesse de quem não contribuiu para isso, chega a esta situação. Agora, quero que fique 

muito clara a minha posição que foi expressada, e não foi hoje aqui, que tem com certeza 

quase 20 anos. Era outro plenário e eu debatia aqui, também não houve antagonismo, houve 

silêncio. Depois eu quero saber qual é este princípio que permanece até hoje. Ótimo que nós 

possamos redistribuir alguém para uma situação melhor; quem não quer fazer isso? Ótimo. 

Agora, eu não posso escolher com quem eu queira fazer isso, porque eu estarei praticando a 

injustiça. Se eu tiver a condição de fazer a redistribuição no estado e permitir nos outros 

poderes, então que eu possa dar esse direito a todos, porque eu não estou machucando o 

princípio da justiça. Mas quando eu reduzo ao grupo pequeno e não concedo o mesmo direito a 

todos, eu estou praticando um ato injusto. De maneira que eu tenho que me render e louvar a 
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posição da SECEX, o douto Ministério Público de Contas por uma vertente e também elogio a 

peça produzia pelo conselheiro Odilon. E, nesse sentido, da prática da justiça eu acompanho o 

parecer de vossa excelência, mas ratificando aqui sempre porque não fotografa nas minhas 

manifestações, estou falando em termos de princípios constitucionais, que acho que são 

ratificados a cada dia. Sendo assim eu acompanho o voto do conselheiro Odilon. Voto do 

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

também cumprimentar a deputada Isane, eu tive a honra de ser seu colega como deputado, vi 

seu trabalho pelo menos como deputada estadual, representando a população do estado, 

atuando de forma efetiva em defesa dos direitos do nosso povo querido do Pará. E, obviamente, 

a partir desse convívio, mesmo que distante, mantivemos um carinho e uma amizade 

importante. E sei da dedicação e do seu trabalho por todos esses anos em prol do interesse 

público. Eu não só cumprimento, como parabenizo, é bom revê-la, estar aqui conosco. Já fui 

pessoalmente dar um abraço nela. Entendo perfeitamente a preocupação do conselheiro 

Nelson, e é importante o registro feito por ele. Também faço minhas considerações semelhantes 

às dele, pois é importante verificarmos essa questão. Destaco como cada caso é um caso 

específico, tem suas peculiaridades, razões, seu tempo, onde foi, como foi. Ou seja, nem todos 

são semelhantes. Eu comungo também em parte com o conselheiro Nelson em analisar os casos 

e verificar que obviamente existe aqui e ali algumas considerações diferentes. Eu quero 

cumprimentar e elogiar o voto do conselheiro Odilon, compreendo perfeitamente as questões 

do Ministério Público e do Controle Externo, e o conselheiro Odilon veio, estudou o processo 

profundamente, apresentando as alternativas e o encontro com o objetivo de fazer a justiça em 

virtude de uma servidora do estado, que dedicou sua vida inteira e está requerendo a sua 

aposentadoria em defender não só o seu salário, mas também o interesse público. Então eu 

cumprimento o conselheiro Odilon, é uma oportunidade que nós temos de ver, através de seu 

voto, outros casos também. Existem casos que obviamente precisam ter essa preocupação 

relevante, mas é importante o que o conselheiro Nelson frisou aqui, votou a favor também, 

como eu vou fazer, acompanhando o voto do relator, conselheiro Odilon. E quero, inclusive, 

pedir, se for o caso, de termos acesso a essa manifestação e ao voto do conselheiro Odilon, 

uma vez que ele pode nos dar importantes contribuições não só neste caso, como em outros que 

o tribunal poderá analisar. Senhora presidente, senhores conselheiros, conselheira Rosa, eu 
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voto com o relator, atendendo à solicitação da aposentanda. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, senhor procurador Stanley, senhores 

conselheiros, cumprimento a doutora Isane Therezinha Zahluth Monteiro, sei que ela viveu alguns 

meses de angústia com esse processo e eu sempre dizia que o processo está seguindo o seu rito. Eu 

sei que a angústia, que é a vida de uma pessoa que está em jogo em um momento como este, ainda 

mais neste momento em que ela necessita tanto do valor dessa aposentadoria. E eu digo a senhora, 

doutora Isane, nós lhe conhecemos há bastante tempo, foi tudo feito dentro da lei, seguiu o 

caminho e o rito  normal e esse relatório e voto do conselheiro Odilon nós esperávamos este 

desfecho aqui. Eu, mesmo de longe, acompanhei tudo e quero me dirigir a ele agora, conselheiro 

Odilon, e dizer que vossa excelência mergulhou fundo neste assunto, produziu uma peça jurídica 

importante para todos nós. Eu vou votar com absoluta tranquilidade nesse processo porque vossa 

excelência clareou bastante. Se ainda existia ainda alguma dúvida, vossa excelência clareou tudo, 

tirou todas as dúvidas que ainda tinham, muito embora eu já tivesse uma ideia formada, mesmo 

antes de vossa excelência pegar esse processo, de que a doutora Isane Monteiro teria direito à sua 

aposentadoria. É um caso que eu também já venho estudando há algum tempo e eu me deparei com 

uma situação de servidores que foram redistribuídos de uma fundação em que eu fui presidente, 

que era a Fundação dos Terminais Rodoviários do Estado do Pará. Quando esses servidores 

ingressaram no serviço público, eles foram celetistas, e quando eu a presidi, era uma fundação, os 

encontrei já no regime próprio do estado de previdência, eles já efetivados e, aproximadamente, 

conselheiro Odilon, quatro anos depois extinguiram, através de lei, a Fundação dos Terminais 

Rodoviários do Estado do Pará. Todos os servidores foram redistribuídos, alguns ainda estão na 

ativa em algumas secretarias do Poder Executivo. E casos como este, que estamos julgando agora, 

são poucos no estado, não houve uma farra de redistribuição. Portanto vossa excelência está de 

parabéns, estudou com profundidade, eu cumprimento a equipe que assessorou vossa excelência 

nisso e gostaria de merecer uma cópia deste relatório e voto porque é importante ter no nosso 

gabinete para contribuir com os nossos estudos e, certamente, nas decisões que tomaremos daqui 

para frente. Então eu voto com tranquilidade acompanhando o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Com o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Em 

seguida a Presidência proclamou a unanimidade da decisão do Plenário.  Esgotada a pauta de 
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julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

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

Público, conselheiros, todos presentes, todos que nos ouvem. Senhora presidente, apenas gostaria 

de dar publicidade a este plenário e também a essa Casa e a todos que nos ouvem, a partir da 

semana que vem eu começo um horário diferenciado de trabalho em função do meu mestrado em 

Ciência Política na UFPA. Estarei no Tribunal todos os dias, normalmente, a partir do meio dia e 

meio. E não estarei nas sessões em virtude das aulas que são na parte da manhã. Mas os meus 

processos serão aglutinados, provavelmente a cada 15 ou 20 dias, para que sejam todos julgados 

em conjunto. Apenas gostaria de dar essa satisfação a todos, até porque não estarei presente em 

todas as sessões. Nós já conversamos a esse respeito e está tudo formalizado, mas apenas quis dar 

essa publicidade a todos que nos ouvem e nos acompanham no plenário. É isso, obrigada, bom dia 

a todos. 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 dez minutos (10h10min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 02 de março de 2017. 
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