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ATA Nº 5.453 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de março do ano dois mil e 

dezessete (2017), terça-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 Geral 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. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia dois (02) de março 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: Aprovo-a. Manifestação do 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 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 

incialmente a inversão da pauta para julgamento dos processos onde seria apresentada 

sustentação oral, assim, o anúncio do Processo nº 2016/50995-4, que trata do Pedido de 
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Rescisão interposto por Paulo Liberte Jasper, 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 não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se in totum a 

decisão guerreada e, ainda, sugere multa ao recorrente. (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o procurador do recorrente, Doutor Egidio Machado Sales Filho, estava presente 

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

palavra que o fez nos seguintes termos: Senhora presidente, senhores conselheiros, titulares 

substitutos, senhoras conselheiras, titulares e substitutos. Parece paradoxo, mas o recorrente 

autor do pedido de rescisão entende que diante de fatos que ocorreram posteriormente a 

interposição do recurso, que, efetivamente, o recurso de rescisão não deve ser conhecido, 

parece paradoxo, recorre, defende que o processo, o recurso, não deve ser conhecido. Mas, por 

que não deve ser conhecido? E então a justificativa para esse posicionamento, que houve 

inicialmente uma tomada de contas, a tomada de contas reconheceu irregularidades, apenou o 

ordenador, que entrou com o recurso de reconsideração, a decisão da tomada foi mantida. O 

recurso de reconsideração tem efeito suspensivo, então, não transitou em julgado o acórdão. 

Posteriormente houve um pedido de embargo de declaração, os embargos não foram 

conhecidos. Mas o fato novo, não foram conhecidos por quê? Porque o relator para o acórdão 

nos embargos de declaração não foi o mesmo relator do processo do pedido de 

reconsideração. Então houve um novo pedido de rescisão por frontal violação ao dispositivo de 

lei e este tribunal acolheu os embargos de declaração, ou seja, anulou os julgamentos dos 

embargos anteriormente proferidos, reestabelecendo a situação de suspensividade daquele 

acórdão que julgou a tomada de contas. Diante disso, parece evidente ao recorrente que há 

absoluta higidez na decisão anterior, que ainda não transitou em julgado, razão pela qual se 

pleiteia, embora pareça paradoxal, que o recurso não seja conhecido, não se trata de apreciar 

o mérito. Nesse caso concreto, o mérito não pode ser conhecido. Não se trata ainda de 

esmiuçar as razões pelas quais a tomada considerou irregular a prestação de contas, porque o 

primeiro pedido de reconsideração foi negado, porque que os embargos de declaração não 

foram conhecidos, salvo a menção ao fato de que foram relatados e julgados por relator 

absolutamente incompetente do ponto de vista regimental, violando assim o princípio do juiz 
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natural, como reconhecido em um pedido de rescisão, que foi, aliás, relatado pelo mesmo 

conselheiro que relata neste momento o presente recurso. Então eu penso estar perfeitamente 

justificado o motivo pelo qual o recorrente pleiteia que o recurso não seja conhecido, porque a 

decisão atacada no recurso de rescisão ainda não transitou em julgado. Obrigado. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Senhor conselheiro, o digno representante do douto Ministério Público solicitou 

palavra para fazer uma pequena indagação a Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Senhor conselheiro, se o senhor me permite, uma dúvida, eu entendo que um óbice insuperável 

para se chegar a essa conclusão de Vossa Excelência seria analisar os efeitos da ação 

anulatória que foi proposta pelo Ministério Público do Estado em face do acordão desta Corte 

que deu provimento ao terceiro pedido de rescisão e, assim, anulou a decisão do embargo de 

declaração por conta do vício de incompetência alegado pela defesa. Há uma decisão liminar 

do judiciário, suspendendo os efeitos dessa decisão de modo que o que se tem hoje é a 

suspensão dessa decisão do julgamento desse terceiro embargo de rescisão, o que, por 

consequência, manteria hígido o julgamento daquele embargo de declaração e propiciaria 

assim um enfrentamento do mérito desse pedido de rescisão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Como Vossa Excelência mesmo afirmou, é uma 

liminar. O mérito nessa ação ainda não foi julgado, mas a liminar, de todo modo, não vejo 

intercorrência nas duas situações para trâmite plenamente nas suas devidas esferas, o fato de o 

judiciário eventualmente cancelar, anular ou reformar um acordão no tribunal, entender 

diferente não impede que nós mantenhamos aquela decisão. Isso ocorre o tempo todo com o 

TCU, com o Supremo Tribunal Federal, eventualmente discordando de alguma decisão do 

TCU, julga diferente e o TCU não altera o seu julgamento porque constitucionalmente quem 

julga as contas é ele. E ele entendeu naquele momento daquela forma, então eu não vejo 

porque aguardar ou interferir nesse julgamento. Eu mantenho o voto presidente. 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 
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foi anunciado o Processo nº 2013/51502-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Igreja 

Batista Eden, responsável Sérgio Ricardo Soares Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50475-5, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social, 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 

indeferimento do registro, com determinação à SEGDS, além da aplicação de multa regimental 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para deferir excepcionalmente o registro, com determinações à 

SEGUP e recomendações à SEAD. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo com o voto da relatora, exceto sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino que 

acompanhou o parecer ministerial. A presidência proclamou então o Resultado, o Voto do 

Relator foi o vencedor por maioria (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51738-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de 

Artes do Pará, 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 

aplicação da multa regimental ao senhor Fábio Jorge Carvalho de Souza (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

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

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

indeferir o registro e aplicar ao senhor Fábio Carvalho de Souza a multa no valor de R$906,00 

(novecentos e seis reais) pela remessa extemporânea dos contratos a este Tribunal. Consultado 

o Plenário, Suas Excelências os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior acompanharam o Relator, enquanto o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

votou pelo deferimento excepcional do registro, sem a aplicação de multa; tendo os 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 335

Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino 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 2007/50975-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Trairão, responsável Ademar Baú, 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 pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais 

ao seu responsável e extensiva ao senhor Danilo Vidal de Miranda (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual 

na importância de R$5.165,83 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três 

centavos), aplicando-lhe as multas de R$516,58 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito 

centavos) pelo débito apurado, R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa 

intempestiva das contas, e, ainda, aplicar ao senhor Danilo Vidal de Miranda a multa no valor 

de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo não atendimento de diligência desta Corte 

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 2008/52621-1, que trata da Prestação de 

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

Associação Amigos de Mosqueiro, responsável Rosana Santos Cantuária, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais à responsável, ficando solidariamente 

responsáveis pelo débito Rosana Santos Cantuária e Associação Amigos de Mosqueiro e, ainda, 

aplicar a multa regimental a senhora Átila de Araújo Silva e notificar Associação Amigos de 
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Mosqueiro para apresentar defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando a sua 

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) pelo débito apontado, R$906,00 (novecentos e seis reais) pela remessa intempestiva das 

contas e, ainda, aplicar ao senhor Átila de Araújo Silva a multa no valor de R$906,00 

(novecentos e seis reais) pelo não encaminhamento do relatório de acompanhamento da 

execução do convênio. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51483-0, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Norival Rodrigues 

Pimentel, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na 

ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 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 regularidade das contas com ressalva (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

ressalva. 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 2009/51969-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Porto de Moz, responsável Edilson Cardoso de 

Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a ausência 

em plenário de Suas Excelências os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51588-1, que trata da Tomada 
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de Contas instaurada na Ação Heloi de Empreendimento Social, responsável Francisco 

Edgilson Cordeiro de Azevedo, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação da 

multa-sanção, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Francisco Edgilson Cordeiro de 

Azevedo e Ação Heloi de Empreendimento Social e, ainda, aplicação da multa-coerção ao seu 

responsável extensiva ao senhor Gerson Banhos Silva de Araújo (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis Francisco Edgilson 

Cordeiro de Azevedo e a Ação Heloi de Empreendimento Social em débito para com o erário 

estadual na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), aplicando a entidade a multa de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo débito apontado; ao gestor as multas nos valores de 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo débito e R$906,00 (novecentos e seis reais) pela 

instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, Suas Excelências os Conselheiros 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam o 

voto do Relator, enquanto o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu em parte do 

conselheiro relator ao excluir a entidade da responsabilidade solidária pala devolução apontada 

e da multa a ela imposta, tendo a conselheira Presidente Maria de Lourdes Oliveira Lima 

acompanhado o voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o 

vencedor por maioria (3x2). Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50772-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São João 

de Pirabas, responsável Luis Cláudio Teixeira Barroso, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha, registrando-se na ocasião o impedimento da Sua Excelência 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 irregularidade das contas, com devolução do 
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valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e, ainda, determinação 

à SUSIPE (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

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

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

Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares, e declarar seu 

responsável em débito para com o erário estadual no valor de R$93.600,00 (noventa e três mil e 

seiscentos reais), aplicando-lhe as multas de R$9.366,00 (nove mil, trezentos e sessenta e seis 

reais) pelo débito apontado e R$2.265,48 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta 

e oito centavos) pela omissão no dever de prestar contas, com determinações à SUSIPE, além 

do encaminhamento de cópia dos autos ao MPE. 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 Luís da Cunha Teixeira. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2014/50870-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação de Mulheres Organizadas Rural e Urbana do Município de São Félix do Xingu, 

responsável Marinalva Vidal Vasconcelos, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, e aplicação das multas 

regimentais, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Marinalva Vidal Vasconcelos e 

Associação de Mulheres Organizadas Rural e Urbana do Município de São Félix do Xingu 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, e declarar seu responsável e a Associação de 

Mulheres Organizadas Rural e Urbana do Município de São Félix do Xingu solidariamente 

responsáveis pelo débito para com o erário estadual na importância de R$95.001,60 (noventa e 

cinco mil, um real e sessenta centavos), aplicando à associação a multa de R$9.500,00 (nove 

mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e, ao gestor, as multas de R$9.500,00 (nove mil e 
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quinhentos reais) pelo débito apontado e R$906,00 (novecentos e seis reais) pela instauração da 

tomada de contas. Consultado o Plenário, Suas Excelências os conselheiros Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam o 

Relator, enquanto que o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu em parte do conselheiro 

relator ao excluir a entidade da responsabilidade solidária pela devolução apontada e da multa a 

ela imposta, tendo a conselheira Presidente Maria de Lourdes Oliveira Lima acompanhado o 

voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por 

maioria (4x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51612-0, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Paulo Liberter Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida 

pela Presidência, fixando seu retorno na sessão do dia 14.03.2017. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/50600-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Raimundo Faro Bittencourt, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que 

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

foi anunciado o Processo nº 2016/50813-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Paulo Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência, fixando seu 

retorno na sessão do dia 14.03.2017. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50853-

2, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Alberto Campos Ribeiro, 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 indeferimento do pedido rescisório e, no mérito, pela 

total improcedência (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar procedente em parte o pedido de 

rescisão e excluir da decisão rescindenda a aplicação da multa imposta ao requerente. 

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 
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191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50052-4, que trata da 

Representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi 

o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, em sessão 21/02/2017. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi para conhecer da representação e expedir recomendações e 

determinações ao Governo do Estado do Pará para observância do Decreto nº 1230/2015 no que 

se refere a novas contratações temporárias e, ainda, determinar a SECEX que monitore as 

contratações de servidores temporários e contratos de prestação de serviços para a observância 

das normas reguladoras dos referidos procedimentos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para acompanhar na íntegra o relatório do eminente Conselheiro Relator para conhecer a 

representação e expedir recomendações e determinações ao Governo do Estado do Pará. 

Consultado o Plenário, os excelentíssimos conselheiros acompanharam o voto do conselheiro 

relator, tendo apenas a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira divergido do relator ao votar pelo não conhecimento da representação. A 

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

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/50494-0, 2016/50631-1, 2016/51010-

4 e 2016/51023-9, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, 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 indeferimento dos registros, com determinação a Fasepa, sob pena de multa 

pelo descumprimento (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

excepcional o registro, com recomendações à FASEPA. Consultado o Plenário, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do relator ao 

votar pelo indeferimento do registro, tendo os demais conselheiros e a Excelentíssima 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhado o voto do relator. A 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 341

presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (5x1). 

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 foram anunciados os Processos nºs 2016/50982-0 e 2016/51275-

5, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Polícia Civil 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 pelo 

indeferimento dos registros, determinar a imediata cessação dos pagamentos, sem prejuízo da 

sujeição de multa ao responsável, à autoridade que anuiu a contratação sub examine e à 

competente para a realização de concurso público para o órgão, além de determinações à 

Polícia Civil, à Casa Civil da Governadoria 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, com as recomendações a Polícia Civil do 

Estado do Pará. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior divergiu do relator ao votar pelo indeferimento do registro, tendo os demais 

conselheiros e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanhado o voto da relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o 

vencedor por maioria (5x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51242-7, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Propaz, 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 indeferimento do registro, com determinação à 

Fundação Propaz, sob pena de multa pelo descumprimento (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir em caráter excepcional o registro, com a recomendação à Fundação Propaz. 

Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior divergiu do relator ao votar pelo indeferimento do registro, tendo os demais conselheiros 

e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhado o 

voto da relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por 
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maioria (5x1). Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/51249-3, 2016/51270-

0 e 2016/51272-2, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados 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 indeferimento dos registros, com determinação ao responsável 

para cessar todos os pagamentos no prazo de (15) quinze dias, e aplicação da multa ao 

responsável que autorizou a contratação sub examine, sob pena de responsabilidade solidária 

em caso de omissão e, ainda, determinações ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, 

à Casa Civil 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, com recomendações ao Centro de Perícias Científicas “Renato 

Chaves”. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior divergiu do relator ao votar pelo indeferimento dos registros, tendo os demais 

conselheiros e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanhado o voto da relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o 

vencedor por maioria (5x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52023-6, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de João Barbosa de Queiroz, 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 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 

2013/52792-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Isabel Maria de Oliveira, 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 do registro (pausa). 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 343

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 da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50683-2, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Assunção Pantoja 

Marcos, 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 2013/51693-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Beatriz da Silva 

Oliveira, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de 

vistas pelo Procurador do Ministério Público de Contas, em sessão de 16/02/2017. Cumprindo 

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

assim se manifestou: Senhora presidente, o caso dos autos é exatamente ao que foi discutido 

aqui no dia 19 de janeiro nos autos do processo 2013/52849-7, cujo relator foi o ilustre 

conselheiro substituto Daniel Mello, que adotou o seu entendimento por baixar o processo em 

diligência, encaminhar ao Igeprev dando a oportunidade de escolha à aposentada e, caso a 

escolha fosse diferente da constante no ato, que se procedesse a retificação. E, por uma 

questão de isonomia sem adentrar no mérito, o Ministério Público encaminha no mesmo 

sentido. Apenas jogando luzes em uma decisão de 2014 da ilustre conselheira, proposta pela 

ilustre conselheira Milene, em que, em um caso semelhante se decidiu e recomendou que ao 

Igeprev nos processos de aposentadoria, eu estou lendo o trecho do voto, cujo os atos sejam 

emitidos a partir da data da publicação dessa decisão faça constar expressamente a opção dos 

interessados pela regra do Art. 6º da emenda Constitucional nº 41 ou pela regra do Art. 3º da 

emenda Constitucional nº 47. Seria uma medida que, sem sombra de dúvida, repercutiria aqui 

e essa discussão não se daria, e a agilidade, a razoável duração do processo seriam 

observadas. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi para converter o julgamento em diligência para que o IGEPREV 
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oportunize à interessada o exercício do direito de opção pela regra constitucional de 

aposentação de sua livre escolha, devendo, em caso de divergência, o ato já expedido ser de 

ofício retificado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhora 

presidente, bom dia Ministério Público, senhores conselheiros, todos presentes, todos que nos 

ouvem. Essa manifestação do Ministério Público gera uma orientação que a gente vem 

seguindo na Casa há algum tempo e ela foi esposada no acordão 53.867, acho que foi citado 

pelo doutor Felipe e publicada no Diário Oficial em 06 de outubro de 2014, e que nós 

recomendamos ao Igeprev que fosse dado o direito de opção à interessada, ou pelas regras do 

Art. 6º da emenda nº 41 que garante paridade à aposentadoria ou pelas regras do Art. 3º da nº 

47, que estende essa paridade também à pensão, sem, no entanto, determinar ao Igeprev que 

procedesse a retificação pelo que ele entendesse mais benéfico, pois nós entendemos que essa 

norma mais benéfica é apenas mais benéfica em tese, tendo em vista que a diferença entre o 

reajuste da pensão concedida pela emenda 41 é feita pelo regime geral e a da emenda 47, do 

Art. 3º, da emenda 47, é feita pela paridade dos servidores quando há alguma alteração nos 

benefícios, na remuneração do servidor da ativa, porém a gente tem que ter em consideração o 

porquê que eu digo que é mais benéfica em tese. Porque inclusive o estudo realizado pelo 

doutor Edvaldo, no gabinete dele e também aprofundado pelo meu gabinete, a gente constatou 

que nos últimos 4 anos o reajuste do regime geral da previdência foi 6,1% superior ao do 

reajuste concedido pelos servidores na ativa. Então, nesse sentido, a gente tem que sempre ter 

cautela em determinar ao Igeprev que retifique o ato de aposentadoria quando nós 

consideramos mais benéfico, tendo em vista que esse benéfico pode não se tornar mais benéfico 

a longo prazo. Nessa linha, apesar de nós seguirmos essa orientação e esse mesmo 

entendimento do Ministério Público de Contas de que o Igeprev deve dar ciência ou o direito 

de opção ao servidor quanto às normas que ele faz jus à aposentadoria, seja pelo Art. 6º da 

emenda 41 ou seja pelo Art. 3º da emenda 47, eu entendo que esse processo é anterior a essa 

recomendação dada pelo tribunal. Razão pela qual nós já diligenciamos ao Igeprev 

anteriormente, neste processo, inclusive, no dia, deixa eu só verificar aqui corretamente a data 

do despacho, que no dia 07 de outubro de 2015, e eu penso que, especificamente, em relação a 

esse processo, fazer uma nova diligência em relação ao direito de opção seria ainda mais 
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moroso para esse processo, porque ele iria contra o princípio da celeridade processual. Então, 

tendo em vista que esse processo é anterior a essa recomendação, é a razão pela qual, já 

diligenciado o Igeprev e ele procedido com as retificações que, porventura, nós já tínhamos 

feito anteriormente, que eu gostaria de reavaliar essa situação. Mas, deixando claro que nós 

compartilhamos o entendimento do Ministério Público de Contas, temos diligenciado ao 

Igeprev para dar o direito de opção do interessado. Só que, neste caso específico, a diligência 

já tinha sido realizada anteriormente e isso não foi feito. De todo modo, acredito eu, que 

mesmo não tendo sido dado o direito de opção ao interessado, em momento algum isso 

obstaculiza o registro do ato tendo em vista que ele está dentro da legislação aplicável à 

espécie. Dito isso, se ninguém quiser fazer nenhum comentário, eu gostaria então de passar 

para a proposta de decisão. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proposta de decisão para deferir o registro, com ciência à interessada. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, 

nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação 

da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência informou existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se 

nos seguintes termos: Conforme distribuído na sessão ordinária do último dia 23 de fevereiro, 

submeto à consideração plenária a proposta de resolução da lavra da Secretaria de Controle 

Externo que diz respeito à regulamentação do fluxo operacional da comunicação de 

irregularidade encaminhada pela ouvidoria. A matéria até hoje não recebeu emenda, pergunto 

à conselheira Rosa, que é a nova ouvidora, se poderemos seguir, e se todos os conselheiros se 

dão por esclarecidos no que se refere ao assunto, ao tema, a gente pode colocar em discussão e 

em votação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Sem dúvida, presidente, está muito bem elaborada pelo meu antecessor. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 
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consubstanciada na Resolução nº 18.886, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim se 

pronunciou: Esta presidência dá conhecimento ao plenário a respeito do relatório de gestão fiscal 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará referente ao segundo 

quadrimestre de 2016 e o relatório resumido de execução orçamentária do Poder Executivo 

referente ao quarto bimestre de 2016. Os referidos processos de fiscalização cumpriram tramitação 

regular sendo exarados os respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo e do douto 

Ministério Público de Contas. E a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, em que foi plenamente atestado a obediência às disposições contidas na lei de 

responsabilidade fiscal, devendo ser encaminhada ao Ministério Público de Contas junto ao TCM 

as recomendações emitidas pela SECEX. Como é do conhecimento público, este ano o nosso 

tribunal completará 70 anos de sua criação, e, para marcar este momento histórico, esta 

presidência apresenta a este colegiado a proposta de realização de concurso interno para a 

escolha da logomarca alusiva aos 70 anos de criação desta Corte de Contas estadual, que será 

utilizada em todos os materiais de divulgação do evento, bem como no selo comemorativo a ser 

produzido para ser registrada tão importante data para o controle externo paraense. Para a 

consecução desse objetivo, peço à Secretaria que distribua uma minuta de regulamento para a 

realização desse certame, inclusive com a constituição da comissão julgadora. Eu gostaria também 

de repassar para os conselheiros, conselheiro substituto e ao Ministério Público uma minuta dessa 

resolução para que sejam dadas algumas ideias, algumas sugestões, nessa proposta de minuta de 

resolução. Nós estamos aqui acolhendo e queremos ver se quinta ou na próxima terça-feira entra 

em discussão e julgamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Presidente, doutor Felipe Rosa Cruz, é uma alegria ver Vossas Excelências. 

Conselheiro Odilon, conselheira Rosa, nossos conselheiros, doutor Julival, doutora Milene, doutor 

Daniel, doutor Edvaldo e nossos colegas da Secretaria, Claudia, Jorge, Tuffi. Todos que estão 

conosco na galeria, cumprimentando a todos. Eu queria pedir a palavra só bem rapidamente, mas 

eu faço questão, ainda mais que na sessão do dia 23, salvo engano, Vossa Excelência foi autora da 

proposição de uma manifestação desta Corte de Contas referente ao meu aniversário. Eu queria 

agradecer a Vossa Excelência, embora não estivesse presente, mas por isso mesmo faço questão de 

agradecer. Pedi à Secretaria que me fornecesse a ata, até porque o próprio conselheiro Luís Cunha 

me falou das manifestações, então eu queria agradecer a Vossa Excelência pelo carinho, pela 

amizade, pela força, obrigado. Eu sei que Vossa Excelência utilizou palavras generosas, eu tenho 
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até aqui algumas palavras ditas por Vossa Excelência em virtude de nossa amizade, desde o tempo 

da Assembleia Legislativa e vários tipos de relacionamento, a atitude que tivemos nesses anos, que 

já vão completar quase 20 ou 20 poucos anos de conhecimento que nós temos. Mais de 20 anos, 

com certeza, então eu agradeço a palavra da presidente, que fez a proposição e eu recebi a 

manifestação do plenário que foi apoiada pelo Ministério Público. Então, de qualquer maneira, eu 

quero deixar o registro nos anais do meu agradecimento. Eu respondi, mas eu faço também no 

plenário o meu agradecimento à conselheira presidente pela manifestação por conta do meu 

aniversário. O conselheiro Luís Cunha, também nosso colega desde 1990, foi deputado, um dos 

mais novos, isso se não foi o mais novo da Assembleia, e ele faz aniversário em julho. Eu fiz 53 

anos e ele faz 53 em julho, em alguns meses eu sou mais velho do que ele, de qualquer maneira ele 

é mais novo. Nós passamos muitos anos juntos, com muito carinho, ele foi muito carinhoso com 

suas palavras, conselheiro Luís Cunha, eu também quero deixar aqui o registro de agradecimento. 

Da mesma forma, o meu amigo, hoje, conselheiro Odilon, utilizou da palavra, senhora presidente, 

para fazer o registro e falando com carinho, enfim, fé, saúde, conselheiro Odilon um grande amigo, 

parceiro que eu também quero agradecer a Vossa Excelência pelo carinho. Eu estava ausente e 

faço questão de fazer isso. Conselheira Rosa, eu tive a oportunidade de conhecê-la há quase 10 

anos, foi quando eu entrei aqui em 2007. Vossa Excelência estava em todos os momentos também, 

como o conselheiro Odilon, que eu tive necessidade de algum apoio, de ajuda. Conselheiro Odilon, 

conselheira Rosa, também, ainda no Ministério Público, sempre foi amiga, parceira, eu quero 

agradecer as suas palavras carinhosas. Muito obrigado. Eu agradeço também a conselheira 

Milene, por coincidência, presidente, doutor Felipe, o aniversário do marido da doutora Milene é 

no mesmo dia, por isso que ela é feliz, que ela é casada com uma pessoa que tem, dizem na história 

do signo, eu não acredito muito, mas que é o mesmo signo, então por isso ela é muito feliz e está 

agora cada vez mais feliz com a filha. Então, doutora Milene, muito obrigado pelas generosas 

palavras, carinhosas comigo, eu quero fazer esse registro. Eu agradeço a Vossa Excelência de 

coração, doutora Milene. O Ministério Público de Contas naquele dia, presidente, que Vossa 

Excelência a proposição carinhosa, a doutora Deila estava aqui representando o Ministério 

Público. Eu quero também, já fiz ao doutor Felipe, pessoalmente, através de ofício e faço também 

publicamente, como fez o Ministério Público, o meu agradecimento pelo carinho de Vossa 

Excelência, o carinho da doutora Deila e, com certeza, todos que compõem o Ministério Público, 

qualquer que tivesse aqui eu tenho certeza que faria esse registro em homenagem. Então eu recebi 
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do conselheiro Nelson pessoalmente um abraço, um cartão muito carinhoso, enfim, demonstrou 

todo o carinho dele, embora não estivesse presente, mas fez questão de me dizer imediatamente no 

outro dia, no mesmo dia, que é o carinho. Enfim, eu queria agradecer a todos os servidores do 

Tribunal que recebiam a homenagem de todos, ao meu gabinete, a agradável surpresa que fizeram 

para mim, muito obrigado a todos e quero agradecer. Faço esse agradecimento porque acho 

correto, todos têm que fazer o reconhecimento e o agradecimento como eu faço com muita 

humildade e respeito a todos. E agradecer também, principalmente ao meu Deus maravilhoso, que 

me abençoa todos os dias, presidente, todos os dias. Eu digo brincando que a gente deveria 

comemorar o aniversário todo dia, porque a gente nasce quando a gente acorda de manhã, pois 

Deus está dando essa benção para a gente de acordar, de trabalhar, de ter saúde, então eu 

agradeço a todos. Muito obrigado a todos pela homenagem carinhosa. Amanhã nós temos um dia 

muito importante para o Brasil, posso dizer até para o mundo, porque é o dia internacional das 

mulheres, eu quero fazer aqui um registro. Cumprimentar a Vossa Excelência, que é uma grande 

mulher, foi destaque esse fim de semana na imprensa como uma das personalidades ilustres, 

representando a pouco da participação na direção que as mulheres têm no Brasil. Vossa 

Excelência é uma dessas poucas mulheres que hoje estão à frente da instituição, que é o Tribunal 

de Contas, já esteve e volta novamente, que mostre a sua competência, sua grandeza. Nós já 

tivemos aqui a presidência do Tribunal de Justiça, ainda não tivemos na Assembleia Legislativa, 

vamos ver se lá também acontece. Quem sabe ainda estaremos vivos para ver uma mulher 

presidindo a Assembleia Legislativa. Já tivemos uma mulher governando o estado do Pará. De 

qualquer maneira, ainda temos, com certeza, reconheço, também com muito respeito e humildade, 

muita coisa a melhorar, a desenvolver, no sentido de reconhecer obviamente a competência e a 

importância da mulher para o nosso país, como para qualquer nação no mundo. Vejam a 

Alemanha, por exemplo, e outros países que tem à frente a liderança firme e forte de mulheres 

preparadíssimas no Brasil e no mundo inteiro. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Na Assembleia, eu fiquei 

temporariamente quando Vossa Excelência era o primeiro vice-presidente e eu a segunda, e vocês 

viajaram e eu fiquei temporariamente lá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Assim, então, quero fazer esse registro cumprimentando todas 

as mulheres do nosso Tribunal de Contas do Estado e a todas as mulheres também do Ministério 

Público de Contas. As nossas mulheres das nossas famílias, as minhas filhas, minha mulher. A 
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mulher obviamente de todos os familiares que temos como colegas, parceiros e que vemos aqui. 

Então, senhora presidente, é um registro que eu faço com muito carinho e com emoção. 

Cumprimentando a minha mãe, dona Fátima, obviamente, as minhas filhas Camila, minha filha 

Bruna, minha mulher Josuíla. Minhas irmãs, enfim, todas as mulheres. Tenho uma irmã que é 

médica e já ocupou diversos cargos de direção. Enfim, todas as minhas irmãs, todas as mulheres, a 

conselheira Rosa Egídia, que por onde passou também mostrou grande força e competência e 

também carinho, com muita habilidade, com divergência. Mas, com a competência que ela tem e 

conduz os processos de uma maneira e olha que ela sempre sai vitoriosa. É verdade, eu falo com 

muito respeito e com muito carinho, então eu quero homenagear a doutora Milene, que é mãe 

agora e tem outra mulher na vida dela, que é a sua filha. De qualquer maneira, senhora presidente, 

eu acho que cai bem, até um de nós fazermos esse reconhecimento, esse agradecimento e esse 

aplaudir. Dizer que, sinceramente, tem muito a avançar nesse sentido, não só no Brasil, como no 

mundo inteiro, mas, principalmente no Brasil e no Pará. Eu registro aqui o meu carinho e o meu 

respeito pelas mulheres. Talvez, senhora presidente, eu esteja falando, mas só as mulheres mesmo 

sabem as dificuldades que elas enfrentam no seu dia a dia, nas suas funções, nas suas missões, que 

não é nada fácil, tenho certeza absoluta. Mas eu deixo aqui o meu carinho e o meu registro, no 

sentido de cumprimentar, parabenizar todas as mulheres brasileiras, mulheres paraenses, com 

muito amor, com muito carinho, registrando esse cumprimento, merecidíssima homenagem, não só 

nesse dia, mas em todos os dias. Obviamente, liderados por Vossa Excelência, que é nossa 

presidente, merece o nosso reconhecimento pela sua história de luta, de vida, por onde passou, na 

prefeitura, na Assembleia Legislativa, no órgão que Vossa Excelência antes de seguir nesta 

carreira eletiva e depois de vir para o Tribunal também esteve à frente dela trabalhando e, com 

toda a humildade e respeito, com certeza, Vossa Excelência não só lidera sua família, assim como 

muitas pessoas que lhe amam, que a reconhecem e que a conhecem. Presidente, então, em nome de 

Vossa Excelência, presidente, eu queria homenagear todas as mulheres do nosso Brasil e do nosso 

Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Conselheiro Cipriano, eu fico imensamente emocionada e agradecida, eu sei que todas as 

mulheres que ouviram a manifestação de Vossa Excelência devem ter, como eu, ficado felizes pela 

lembrança de Vossa Excelência, que sempre prestigia as mulheres e tem uma mãe fantástica, uma 

esposa também exemplar, as irmãs, enfim, as mulheres de sua família são mulheres exemplos, 

mulheres dedicadas, mulheres modernas, a começar pela sua mãe, eu reconheço muito e sei que ela 
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é muito dedicada, que ela é uma mulher guerreira, uma mulher de luta, assim, como a sua esposa e 

suas filhas e suas irmãs. Eu agradeço em nome de todas as mulheres. Eu gostaria de dizer que 

quando comecei a participar do Dia Internacional da Mulher, que Vossa Excelência muito bem 

aqui colocou que o dia 08 de março é o Dia Internacional da Mulher, reconhecido pela 

Organização Mundial das Nações Unidas, é um resultado de uma série de fatos, lutas, 

reivindicações das mulheres por condições dignas de trabalho, direitos sociais e políticos que 

tiveram início na segunda metade do século 19, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A 

história que remete à criação do Dia Internacional da Mulher alimenta o imaginário de que em 08 

de março de 1857, a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil, em Nova Iorque, cerca de 130 

mulheres tecelãs morreram carbonizadas porque reivindicavam condições dignas e igualdade de 

direito trabalhista. Naquele tempo, os patrões, para não admitirem os direitos daquelas mulheres, 

mandaram incendiar aquela fábrica. De certo, que tal fato foi um divisor de águas, entretanto, de 

acordo com os registros históricos, o primeiro Dia da Mulher, foi celebrado nos Estados Unidos 

em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se reuniram em prol da igualdade política e 

econômica no país. Mas, somente em 1975, por meio de um decreto, a data foi oficializada pela 

Organização das Nações Unidas. A de se louvar ainda o exemplo de nosso país, ao despontar ao 

longo dos tempos, pontuando o reconhecimento de direito significativo das mulheres, como em 

1932, o direito ao voto, e que Vossa Excelência sabe disso, posto que nem sequer votar as mulheres 

tinham o direito. Em 2006, a Lei Maria da Penha, e mais recente a lei 13.104 de 2015, que tipificou 

o feminicídio. Em que que pese tais conquistas, muito há de avançar em prol da valorização da 

mulher, evitando o preconceitos, violências e papéis secundários a elas delegados. Desta feita, 

acredito que o papel da mulher moderna se pauta na credibilidade do seu potencial em sua 

trajetória, na sociedade atual, despontando como guerreiras mulheres, como Vossa Excelência já 

colocou aqui, mães, filhas, esposas, ao contribuírem para a edificação de um mundo melhor, sob as 

bênçãos e o saber que nos foi dado por Deus a serviço de nossos propósitos e de nossos 

semelhantes. Assim, me associo a Vossa Excelência e agradeço-lhe pela significativa lembrança 

desta data que será comemorada amanhã. Agradeço a Vossa Excelência que dedicou a todas as 

mulheres, inclusive a mim, em nome das competentes servidoras do tribunal, também do douto 

Ministério Público de Contas, que tanto contribui para a missão de contas. Vou deixar aqui um 

verso de Valéria Milanês, porque Vossa Excelência tocou em um assunto que diz não apenas por 

um dia, mas que todos os dias sejam festejados: “Mulher, que sejas sempre lembrada, não apenas 
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por um dia, mas no dia a dia. Que sejas festejada, não por convenção, mas pelo seu valor, sua 

força, seu coração. Que sejas respeitada com todo carinho, e todo amor, hoje e sempre” - Valéria 

Milanês. Eu tinha trazido este poema desta senhora e Vossa Excelência já trazia também na sua 

memória o que ela diria nesse poema, portanto, agradeço as manifestações. Manifestação do 

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

como fazer, mas talvez não seja tão difícil. Eu estava imaginando encaminhar essa proposição para 

algumas que representam, vamos dizer, poderiam representar as mulheres como um todo. Tenho 

certeza que todas vão se sentir lisonjeadas e vão, obviamente, receber com carinho, se o plenário 

concordar, a gente encaminhar essa proposição, mas Vossa Excelência na condição de presidente, 

a doutora Rosa Egídia, a doutora Milene, para as deputadas estaduais que não são muitas e ao 

Ministério Público de Contas também. Pelo menos a algumas delas, no sentido de cumprimentar na 

direção do que eu falei. Cumprimentá-las por esse dia tão importante. Aliás, como disse, deveria 

ser todos os dias. Mas, eu queria, se o plenário concordar, eu já aciono o meu colega Odilon, para 

me ajudar nessa proposição, no sentido de encaminhar os votos obviamente de felicitações e de 

cumprimentos. Enfim, reconhecendo ainda que temos muito a melhorar, mas, com certeza, o 

respeito e a consideração do Tribunal de Contas, o carinho do Tribunal de Contas a essas 

mulheres, também algumas pessoas importantes do estado que não são muitas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Secretárias? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É. Não 

são muitas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Para as estaduais e presidente de instituições. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Diretoras, acho que não são muitas, 

acredito que talvez não chegue a 10. Se for possível, presidente, eu gostaria de, se o plenário assim 

concordar, mandar para essas mulheres que são pessoas importantes que representam obviamente 

e são um orgulho. E, com certeza, são orgulho para muitas mulheres do Brasil e do mundo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Célia Regina, para a presidente do 

Tribunal do Trabalho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Com certeza, todas que ocupam os cargos, servidoras do Tribunal, pode ser uma 

mensagem através da intranet, e também as deputadas, então, enfim, que a gente possa 

encaminhar. Então eu gostaria de encaminhar essa proposição do Tribunal de Contas 
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reconhecendo através de vocês, mulheres, que estão à frente acompanhando cargos importantes, 

tenho certeza que muitas mulheres olham com orgulho para vocês. Então, assim, nessa 

representação de vocês, que eu aposto e confio que vocês já apresentam, com certeza, a muitas 

mulheres e eu tenho o orgulho de Vossas Excelências, por isso recebam esse pelo menos esse 

carinho, essa manifestação de respeito, do Tribunal de Contas. É uma proposta, presidente. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada 

nos Ofícios nº 094 a 0124, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com certeza com o apoio dos conselheiros 

substitutos, da conselheira Milene, que também é homenageada, os conselheiros e o Ministério 

Público, que se associa as manifestações. Então, a Secretaria para encaminhar com urgência ainda 

hoje, de preferência, à presidente do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional 

Eleitoral, às deputadas estaduais, às prefeitas, às secretárias, às procuradoras do Ministério 

Público de Contas e do Ministério Público Geral, as presidentes de instituições estaduais. E nada 

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

Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e três minutos (12h03min) e mandou que eu, Jorge 

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

ata. 

Belém, 07 de março de 2017. 
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