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ATA Nº 5.488 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de agosto 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a 

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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias por motivo de saúde e do Conselheiro Substituto Daniel 

Mello por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e seis (26) de julho 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: impedido na forma 

regimental. 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 Odilon Inácio 

Teixeira: Aprovo-a Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: impedida na forma regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não 

havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, solicitou ao senhor secretário a leitura da 
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pauta de julgamentos, foi quando anunciou o Processo nº 2016/50449-5, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas 

Gaspar Vianna, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 

foi pelo indeferimento dos registros, com determinação imediata de cessar os pagamentos, sem 

prejuízo da sujeição de multa ao ordenador do FHCGV, extensiva à Chefe da Casa Civil da 

Governadoria do Estado e no caso do Contrato da Servidora Fernanda de Nazaré Almeida 

Costa, dada grave constatação relativa ao descumprimento da quarentena prevista na LC nº 

07/91, requer a realização de Inspeção Extraordinária e determinações FHCGV, Casa Civil e 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o 

Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

acompanhou o Relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir os 

registros em caráter excepcional; Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhado o voto divergente. 

Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar a divergência. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto do divergente foi o vencedor pelo voto de desempate. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50924-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, 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 foi pelo indeferimento do 

registro, com determinação imediata de cessar os pagamentos, sem prejuízo da sujeição de 

multa ao ordenador da Casa Civil da Governadoria do Estado e determinações ao Hospital 

Ophir Loyola e à Casa Civil da Governadoria do Estado (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir o registro. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1299

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o Relator; Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir os registros em caráter excepcional; 

Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira acompanhado o voto divergente. Em havendo empate na votação, a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de 

qualidade no sentido de acompanhar a divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto 

do divergente foi o vencedor pelo voto de desempate. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2009/50718-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria José Batista, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 2013/51683-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Dalva Gadelha Maciel, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

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 a 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51777-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria José do Nascimento Sousa, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 
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regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, com a 

manifestação de sua Excelência doutor Felipe Rosa Cruz nos seguintes termos: em seguida sua 

Excelência 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 2016/50005-3, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Claudete Nunes Pinheiro, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi 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, 

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 2016/50557-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria 

do Socorro dos Anjos Printes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 a 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2011/50870-6, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 
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Instituto de Metrologia do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Francisco 

Sávio Fernández Mileo, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 regularidade das contas, com determinação ao Imetropará 

no sentido de que sejam implementadas, junto à Secretaria de Estado de Administração e ao 

Governo do Estado, de acordo com as recomendações da Secex, e, ainda, a critério do Douto 

Plenário, sujeito a multa regimental ao titular da Auditoria Geral do Estado (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 as recomendações apontadas 

no item 8 do Relatório da Secex, bem como o encaminhamento do relatório ao TCU. 

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 2016/51310-2, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, responsável Adeilson Ataíde Mateus, Procurador 

Antonio Maria F. Cavalcante, 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 pela 

regularidade das contas, com recomendação à SEPLAN (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu a proposta de decisão para julgar as contas 

regulares, com recomendação 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o  

 Processo nº 2006/51705-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de 

Quadrilhas Juninas e Núcleos de Toadas do Estado do Pará, responsável Itamar Ferreira de 

Oliveira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 
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Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, exceto 

Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que apresentou voto divergente nos 

seguintes termos: Divirjo do relator quanto ao prazo prescricional, matéria sob a qual 

acompanho o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União, onde o prazo 

fixado por aquela Corte é de 10 (dez) anos. Assim sendo, julgo as contas regulares, mas aplico 

as multas regimentais cabíveis. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os 

assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Senhores Conselheiros; Digno 

representante do Ministério Público de Contas, Senhoras e Senhores, com eleva honra e 

grande satisfação, comunico a este Egrégio Plenário a disponibilização do 2º Informativo de 

Jurisprudência, da lavra da Comissão de Sistematização e Consolidação de Jurisprudência do 

nosso Tribunal, Coordenada pelo Eminente Conselheiro Cipriano Sabino, que apresenta 

decisões prolatadas pelo Tribunal Pleno, selecionadas de acordo com a relevância do tema 

tratado, tendo por finalidade, além de conferir maior transparência aos julgados deste 

colegiado, informar aos interessados acerca das matérias mais importantes deliberadas no 

aludido período, bem como induzir a estabilidade nos julgados, característica essencial em 

órgãos colegiados que em derradeira análise, promovem o aprimoramento das decisões e por 

que não dizer, evidenciam a forma de pensar do Tribunal. Através dos links disponibilizados, 

os interessados podem acessar o inteiro teor dos acórdãos referenciados. Há que se enaltecer e 

reconhecer esse profícuo trabalho, dado o grande potencial do Conselheiro Coordenador e de 

sua valorosa comissão cuja produção ficará materializada nos informativos de forma perene e 

que certamente serão fontes de pesquisa e base para as decisões em matérias correlatas, 

firmando o entendimento que através delas se consolida. A íntegra do informativo foi 

distribuída a todos os conselheiros através dos e-mails corporativos, está disponível na pasta 

Plenário da rede interna deste Tribunal e ainda, no portal na área correspondente a 

jurisprudência, portanto, à disposição de todos para eventuais consultas, e ainda, no portal, na 

área correspondente de jurisprudência. Portanto, à disposição de todos para eventuais 

consultas, parabéns ao conselheiro Cipriano Sabino e toda a sua equipe. O segundo assunto, 
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eu submeto à deliberação plenária proposta do eminente conselheiro corregedor, Odilon 

Inácio Teixeira, que visa modificar a sistemática da correição em nossa corte de contas, 

ajustando os procedimentos internos com vista a assegurar que a corregedoria cumpra a sua 

missão e observadas as diretrizes estabelecidas pelo colégio de corregedores e ouvidores dos 

tribunais de contas do Brasil. E estabelecendo parâmetros nacionais, uniformes e suficientes, 

para tornar a atuação da corregedoria mais efetiva e alinhada aos seus objetivos. A matéria foi 

devidamente distribuída aos senhores conselheiros na sessão ordinária de 19/07/2017, sem que 

houvesse a apresentação de emendas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.938, desta data. Ainda com a 

palavra, a Presidente assim se pronunciou: Essa presidência dá conhecimento ao douto 

plenário a respeito do relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do estado do Pará 

referente ao terceiro quadrimestre de 2016. O processo de fiscalização cumpriu tramitação 

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

douto Ministério Público de Contas. E a relatoria é do excelentíssimo senhor conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira, onde foi atestada a obediência as disposições contidas na lei de 

responsabilidade fiscal. E devendo ser encaminhada a ALEPA as recomendações emitidas pela 

SECEX. E também esta presidência informa que como já foi decidido pelo douto plenário, em 

razão da nossa ida a Brasília para o lançamento do livro “Serzedelo Correia, o fascinador do 

rei”, então, a maioria dos conselheiros já confirmaram presença no evento e o Ministério 

Público também por ser o procurador. E nós estaremos participando do evento em Brasília, no 

próximo dia 03 de agosto de 2017, portanto, não haverá sessão plenária nessa data e 

estaremos todos, quase que a maioria em Brasília e já foi comunicado também através da 

decisão plenária anteriormente, então, somente para lembrar que não haverá a sessão do dia 

03 de agosto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Desejo falar tanto do trabalho do conselheiro Cipriano na comissão de 

jurisprudência, para mostrar na realidade, a importância dessa comissão e do trabalho que foi 

realizado. Quero registrar e a comissão apresentada pelo conselheiro Cipriano e Julival, o 

nosso conselheiro substituto, procurador Elias Chama, o Tuffi, o nosso secretário Arlindo, ex-

secretário, membro Marcos Paredes, que é inclusive o procurador adjunto, e o Décio que é um 

colaborador. E eu quero recordar aqui também, não ao meu respeito, mas também em relação 
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as pessoas que o Cipriano sucede nesse trabalho que está fazendo com grande importância e a 

nossa comissão original, onde eu tive o prazer de estar lá com a conselheira substituta Milene, 

o procurador e doutor Roberto, o Arlindo, que permanece agora, a doutora Isabela que 

também foi importantíssima naquele momento, para dar a implantação e que iria felicitar o 

Cipriano e a equipe pelo trabalho produzido, e que muito contribui com a história dessa 

instituição. E a outra é em direção ao conselheiro Odilon, que se refere a correição de 

inspeção das unidades que compõe a estrutura organizacional do tribunal. E nesse caso aqui e 

é uma coisa que ao longo do tempo vem se discutindo, portanto, Cipriano, parabéns a você e 

sua Comissão, a mesma coisa são os integrantes do grupo do conselheiro Odilon na 

elaboração do trabalho e que a gente vê a tentativa das medidas preventivas nas estruturas 

organizacionais, muito do que se tem debatido e muito do que se tem constatado primeiro é 

apartar no processo preventivo, de aperfeiçoamento das práticas administrativas e apartar 

fotografias, isso no Brasil é muito presente quando se aborda temas de caráter geral e de 

repente fotografa e não tem nada a ver com fotografia de personalidade nenhuma. São os 

procedimentos administrativos que devem ser em qualquer instituição, por isso é que se diz às 

vezes que a instituição pública ela caminha lentamente porque não está ajustada para que 

precise atingir o objetivo que pretende, às vezes há muitas pessoas altamente competentes e 

qualificadas, mas com uma estrutura inadequada. Então, eu acho que essa instalação da 

comissão no sentido de fazer a correição, na minha modesta visão, vai buscar alguns gargalos 

de funcionamento que possam dar maior velocidade, dar maior qualidade a estrutura do 

serviço e isso vai nunca em desfavor, mas muito ao contrário, sempre em favor da equipe 

técnica e da estrutura que fundamentalmente é fria no traço do papel, mas ela é quente na 

medida em que ela é focalizada, que ela é gerenciada pelas pessoas. Então, eu louvo esse 

procedimento e eu acho que quase como em tudo na vida a prevenção é fundamental e é a 

tarefa da correição e da inspeção, ela vai no sentido de conhecimento de todos nós, que essas 

ações são do conhecimento de todos e no sentido de aperfeiçoar a estrutura administrativa 

dessa casa. Então, eu votei aqui com muita alegria, sem nenhuma emenda a fazer, louvando o 

trabalho executado e o meu desejo é que de fato na prática os resultados que o conselheiro 

Odilon pretende e eles sejam alcançados e eu não tenho dúvida de que isso será feito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 
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Presidente, eu também quero, já fiz desse material uma apresentação, e, agradecer obviamente 

e digo claramente, sem o apoio dessas pessoas seria impossível a gente realizar esse trabalho, 

então eu agradeço de forma substancial e importante, ao conselheiro substituto Julival, ao 

doutor Elias Chama, e ao secretário, doutor Tuffi, ao José Arlindo Siqueira, ao Marcos 

Paredes e ao Décio da Silva Araújo, que fazem parte desta comissão de jurisprudência e com 

essa publicação do segundo informativo, a gente venha dando continuidade como disse o 

conselheiro Nelson, ao trabalho que é de responsabilidade e de interesse não só do doutor 

Julival, mas de todos os jurisdicionados. Então, senhora presidente, dessa maneira, 

agradecendo o apoio de todos, com certeza é muito importante e fundamental, além de 

parabenizar, eu agradeço e dizendo apenas que estamos cumprindo com a nossa obrigação 

institucional e trabalhando normalmente, e o conselheiro Nelson falou bem, as instituições e 

devem funcionar normalmente, e são deveres de obrigações independente do que esteja a 

frente, e nós estarmos dando essa segurança jurídica a esse trabalho, dando continuidade. E eu 

faço esse agradecimento, que deixe registrado nos anais o empenho de todos na direção de 

tentarmos fazer o melhor trabalho que a gente puder fazer. Também agradeço e parabenizo ao 

doutor Odilon, pela missão cumprida, pelo dever cumprido, e, aliás, como sempre o 

conselheiro Odilon se destaca no sentido de que busca fazer o seu trabalho com muita 

dedicação e buscando atingir a excelência. Então, ao conselheiro Odilon, parabéns a Vossa 

Excelência, já conheço Vossa Excelência há algum tempo e eu sei da conduta de Vossa 

Excelência e o que pensa no sentido de sempre tentar fazer o melhor da sua obrigação. Então, 

eu faço esse registro parabenizando senhora presidente, e agradecendo a toda a equipe da 

Comissão de Jurisprudência por nos dar esse apoio e fazer esse trabalho brilhante. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Apenas dois registros, presidente. Cumprimento uma vez que eu já cumprimentei o doutor 

Odilon pelo trabalho realizado à frente da corregedoria. E queria cumprimentar também a 

comissão de sistematização e consolidação de jurisprudência pela disponibilização do 

informativo e na pessoa do seu coordenador, o doutor Cipriano Sabino, e alcançando a todos 

os servidores nomeados e listados pelo doutor Nelson Chaves e o doutor Cipriano. E também, 

estender os cumprimentos aos aniversariantes do mês de julho. Eu estava comentando com a 

doutora Milene há pouco que o mês de julho é quase tão festivo quanto o mês de outubro. E, 
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maio, não é doutora? Portanto, eu já tinha parabenizado o doutor Edvaldo e estendo os 

cumprimentos de muita saúde e felicidade ao doutor Luís Cunha e ao doutor Julival Rocha, 

assim como há dois servidores que aqui estavam presentes, o doutor Cláudio Rodrigues que 

acabou de sair, e o doutor Cláudio Cativo que aqui ainda se encontra pelo aniversário no dia 

de ontem. Felicidade a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, inicialmente eu já fiz isso nessa sessão anterior, mas renovo aqui 

os cumprimentos aos aniversariantes de julho. O Edvaldo, o Julival e o Luís Cunha, e da 

mesma forma eu renovo os cumprimentos ao conselheiro Cipriano Sabino e a sua equipe. E o 

documento gerado, conselheiro, está de excelente qualidade nos mesmos moldes da então 

equipe do conselheiro Nelson Chaves. É importante que a qualidade permanece e a excelência 

continua sendo perseguida e isso é muito bom para a nossa instituição e bom também para 

aqueles que sabem como o tribunal decide. O tribunal gera jurisprudência e é importante saber 

o que os seus julgadores pensam a respeito. Então, temos que externar isso sim, de forma muito 

tranquila e eu acredito que a Secretaria também acompanhou aquela recomendação e eu acho 

que ficou e está muito legal o nosso informativo. Eu quero agradecer aqui, presidente, o apoio 

na aprovação da resolução que regulamenta o procedimento de correições e inspeções das 

nossas unidades e da estrutura do tribunal. E o objetivo, a finalidade das correições é esse 

mesmo, é contribuir para melhoria do desempenho e aperfeiçoamento dos trabalhos dessa 

Casa, e, também para o alcance das nossas metas institucionais. Como bem frisaram os 

conselheiros que falaram anteriormente, o Nelson, principalmente, nós precisamos 

internamente estar bem, e estando inteiramente bem, e as correições ajudam nesse sentido, a 

gente consegue atingir aquela missão que está ali no nosso quadro e, que, principalmente ter 

essa visão de futuro. Que os outros quando olharem para nós nos vejam como referência e é 

porque de fato a gente aqui exerce um trabalho de referência e com qualidade e excelência. 

Então, muito obrigado a todos pelo apoio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu agradeci as palavras do conselheiro Odilon, a 

conselheira Rosa, e eu queria dizer que nós acatamos a recomendação do doutor Odilon, que 

foi uma sugestão boa que ele deu e que vem exatamente ao encontro do que ele disse, dar 

maior complexidade possível e da divulgação possível, de forma mais clara possível, e aí é que 

vem nesse momento quando a gente recebe a contribuição e a sugestão do colega e que venha 
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obviamente a melhorar o nosso trabalho. E a gente vem dando continuidade ao trabalho 

iniciado pelo conselheiro Nelson, e na equipe dele e como disse bem o conselheiro Odilon, a 

gente tenta internamente concluir o nosso papel, e nesse caso especificamente da 

jurisprudência com a ideia e sugestão do conselheiro Odilon de dar maior divulgação, 

publicidade, que uma pequena alteração no site do tribunal, com certeza, que foi acatada e 

concluímos com o conselheiro Nelson e até o momento a gente tem concluído, vamos dizer 

assim, a nossa obrigação nesse sentido, e, reiterar os nossos agradecimentos a nossa equipe. É 

com muita alegria que a gente tem a possibilidade de compartilhar o nosso trabalho, e, 

obviamente, eu acredito que está atingindo o objetivo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhora presidente, eu 

não tive o prazer de participar da sessão passada em que esse trabalho da comissão de 

sistematização e consolidação da jurisprudência foi apresentado, mas eu recebi pelo e-mail 

funcional e eu fiquei gratamente surpreso. Porque se trata de uma ferramenta absolutamente 

imprescindível para todos os operadores e para todos aqueles que circundam o controle 

externo, jurisdicionados, os servidores, os advogados que militam nessa casa, o Ministério 

Público de Contas, e que contam agora com essa importante ferramenta de sistematização da 

jurisprudência e que ao fim e ao cabo, uma importante fonte de produção do direito. E nada 

mais justo e importante do que a corte de contas que sistematize essas decisões e colocá-las de 

uma forma bastante acessível e a todo público e a todos os operadores que atuam nesse 

sistema. Eu gostaria então de parabenizar o conselheiro Cipriano e toda a sua equipe que deu 

continuidade ao trabalho iniciado pelo conselheiro Nelson e estão de parabéns pela excelência 

do trabalho e foi um passo importante rumo ao caminho que o tribunal de contas vem trilhando 

permanentemente. E eu gostaria também de parabenizar o conselheiro Odilon pelo bom 

trabalho que fez e pela excelência que sempre demonstra em todas as tarefas que esse pleno ali 

incumbe e de modo que o Ministério Público de Contas e a corregedoria do Ministério Público 

de Contas e aqui eu tenho certeza que estão muito satisfeitos e orgulhosos do trabalho que foi 

apresentado aqui e aprovado por esse plenário. Parabéns, conselheiro Odilon e toda equipe 

que auxiliou nessa missão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: senhora presidente, eu já fiz um comentário na sessão anterior, e, mas como boa 

parte do pleno não estava presente, eu fiz um registro, conselheiro Nelson, do trabalho de 
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Vossa Excelência e da equipe, à frente principalmente, a doutora Isabela Emir e o doutor 

Roberto Reis, e, inclusive eles participaram de um evento na cidade de Palmas, e o encontro 

com todos os tribunais brasileiros que estavam trabalhando nessa área de consolidação das 

jurisprudência e o nosso TCE teve um destaque, para a minha surpresa agradável, eles fizeram 

várias citações do TCE do Pará, de publicações que a gente já tinha e, inclusive um trabalho 

feito quando eu cheguei aqui no tribunal e eu encontrei a Secretaria, Tuffi, eles tinham tudo 

isso lá. A gente que pensa que eles não levam em conta, eles acompanham tudo o que a gente 

faz aqui, e, aquele gesto, aquele comentário mostrou que o nosso tribunal tem uma 

importância, um sistema, isto é, as nossas decisões, eles analisam e levam em conta, e eu falei 

na sessão anterior, então foi um trabalho muito bom, e iniciado na gestão anterior à frente de 

Vossa Excelência com a equipe que foi montada por Vossa Excelência e agora vem o 

conselheiro Cipriano e dá o prosseguimento. E é justamente o meu comentário que foi 

exatamente isso, é a instituição funcionando. Saiu Vossa Excelência e entrou o conselheiro 

Cipriano, ajustando, aprimorando e fazendo acontecer. Então, eu finalizo cumprimentando 

novamente o conselheiro Cipriano Sabino a frente agora da Comissão pelo trabalho concluído 

e apresentado para a instituição, para a sociedade, e, também, presidente, Vossa Excelência 

que é presidente, quando a presidência não quer, também a coisa trava e não anda, então, 

todos estão de parabéns. E eu fico muito feliz de ver a instituição caminhando e fazendo o seu 

melhor e cumprindo a sua função. Então, eu quero cumprimentar o Nelson anteriormente e 

agora o conselheiro Cipriano, o comentário que eu fiz da ouvidoria é exatamente isso, e, por 

exemplo, o conselheiro Odilon fez um trabalho na ouvidoria e agora está a conselheira Rosa, 

fazendo um belíssimo trabalho, e ajustando o que é preciso, então isso é maravilhoso, e cada 

um de nós cumprindo a sua função, olhando para a missão institucional, a visão institucional, é 

muito bom isso aí, saber que a ouvidoria funciona muito bem e agora a corregedoria com um 

trabalho extraordinário. Essa comissão de jurisprudência é perfeitamente, eu posso dizer 

assim, em sintonia com o que está acontecendo em regiões do Brasil e quando estivermos em 

consonância, com a linguagem falada em todo o Brasil, a gente uniformiza os nossos 

procedimentos, as nossas decisões, os nossos estudos, então, eu vejo isso doutor Felipe como 

um trabalho grandioso, Vossa Excelência foi precisa e colocou as palavras certas e disse tudo. 

É isso mesmo e uma instituição que se preza, tem que organizar esses trabalhos, as decisões 
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que nós já tomamos. Que muita coisa mais nortear o que vamos fazer e o que vamos decidir 

daqui para frente, é muito bacana o trabalho. Então, é por isso que eu quero fazer esses 

cumprimentos e elogios a todos os conselheiros, o Nelson que esteve antes e o conselheiro 

Cipriano que está agora, e a equipe antes é a equipe do momento e saber que é uma 

engrenagem que está funcionando. E agradecer as manifestações também que fizeram em 

relação a mim. Eu cumprimento novamente o Julival, ele sabe o quanto eu o admiro, mas, é 

grande a admiração. Esse homem religioso, e intelectual, uma pessoa focada, um servidor 

público exemplar, e da mesma forma o nosso Benjamin aqui, que eu o considero meu afilhado 

porque eu o nomeei, quer dizer, eu falei para o governador, eu dei posse a ele, e a torcida é 

muito grande pelo Edvaldo, porque é a nova geração rapaz, uma esperança para você se 

dedicar e dar uma enorme contribuição a instituição, então, muita sorte e muitas bênçãos para 

você. E, concluo presidente, que em agosto, como disse o conselheiro Nelson, em agosto que a 

gente tenha esse gosto já no mês de agosto de fazer o nosso melhor para a instituição, 

conselheiros e servidores, e a gente focar na nossa caminhada até o final do ano para concluir 

2017 com resultados muito positivos para instituição e para a sociedade. Muito obrigado. 

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

quero ter a alegria de agradecer o conselheiro Luís, eu não estava aqui na sessão passada, 

fazendo um complemento ao que ele disse e eu também agradeço a Vossa Excelência apenas 

para recordar meu querido Cipriano, primeiro eu queria dizer que aonde eu fui indicado para 

ser de um certo modo coordenador, como foi ali pela escola, tem sido um trabalho muito 

agradável e eu posso até dizer que é muito doce de se fazer pela qualidade dos componentes da 

comissão, então a mim praticamente, tem restado onde eu tenho participado e somente um 

sopro porque as coisas todas são elaboradas pela diligência dos componentes e assim foi na 

jurisprudência. E eu quero fazer uma questão também de realçar e fazer justiça e nós tínhamos 

dificuldade, porque Vossa Excelência foi quem autorizou, conselheiro Luís Cunha, a 

implantação da comissão de jurisprudência e nós tínhamos uma dificuldade até para reunir de 

local. E naquela altura o secretário da SETIN que era o Cláudio Vinagre, facilitou e nos 

colocou à disposição e depois nos deu um apoio logístico para que a comissão pudesse, enfim, 

se reunir, estava iniciando, e a participação denodada, que foi da conselheira substituta 

Milene, foi o procurador Roberto, foi o Arlindo da Secretaria, a Isabela do planejamento, quer 
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dizer, aí também a doutora Catherine que substituiu eventualmente o doutor Roberto, na 

procuradoria, então eles foram atrás das informações e do apoio da presidência sem o qual os 

passos não teriam sido dados e também realçou muito a participação da Secretaria da 

Tecnologia da Informação e que pode nos dar a possibilidade da pesquisa das primeiras 

publicações a serem endereçadas, de maneira que a minha restou tão somente, aquela tarefa 

de tentar abrir uma conta aqui e acolá para apressar. Mas, na realidade, a comissão é que 

deve ser festejada. E a gente fica muito feliz, nessa comissão e eu vejo aqui que foi conosco e o 

Cipriano mantém e amplia, é que ela permite a integração de áreas essenciais. Além da 

conselheira substituta, nós tínhamos o planejamento, a Secretaria, e a procuradoria, quer 

dizer, vendo matérias do interesse da instituição então, ao mesmo tempo a convergência de 

tantas informações diárias e fundamentais na instituição para o trabalho comum, ele aproxima 

as áreas da execução, da procuradoria, do planejamento, da Secretaria, e é fundamental, e, na 

realidade, a gente atinge os objetivos pretendidos com a excelência da participação, então, eu 

quero agradecer e renovar a todos aqueles colegas que me acompanharam naquele momento, 

ficamos felizes pela palavra de Vossa Excelência reportando a menção que foi feita a esse 

tribunal, e transferir realmente a quem merece essa diligência e a positividade do trabalho 

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

de Oliveira: Eu gostaria também de dizer, conselheiro Nelson, que Vossa Excelência hoje está 

junto a coordenação de tecnologia da informação e já apresentou o relatório de Vossa 

Excelência e já está em uma outra missão. Ou seja, já deixou e o conselheiro Cipriano está 

dando continuidade, assim como o conselheiro Odilon está com o esforço denodado na 

correição, na corregedoria, e a doutora Rosa dando continuidade ao trabalho, com um esforço 

denodado também na ouvidoria, enfim, um esforço assim de todos. Mas, eu gostaria também de 

compartilhar e de agradecer o conselheiro Nelson, não pode estar presente, mas justificou a 

ausência, mas eu agradeço a presença, a conselheira Rosa também estava. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu não queria perder o fio da 

meada do que Vossa Excelência está entrando em outro assunto que é maravilhoso, assim, o 

conselheiro Nelson como está muito inspirado, ele também vai inspirando a gente. Para não 

perder o fio da meada aqui, eu queria também aproveitar, eu sei que já passou, mas eu queria 

fazer um agradecimento a um servidor da casa que se aposentou, o Leônidas, e naquele 
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momento inicial nesse trabalho da comissão que estava à frente o conselheiro Nelson, a 

conselheira substituta Milene, ele fazia parte da equipe. Então, ele, o Arlindo, que era o 

secretário do momento, doutor Roberto Reis que era o procurador e a doutora Isabela Emir e o 

Leônidas, que é um servidor extremamente técnico e dedicado, ele fez parte naquele momento e 

depois ele pediu a aposentadoria. E o que é que está acontecendo hoje, doutor Felipe? Hoje, é 

o segundo informativo, o primeiro eles produziram, e agora a nova equipe à frente, 

coordenada pelo conselheiro Cipriano, produz o segundo informativo, e ele foi, ele esteve no 

primeiro momento e depois ele saiu porque ele pediu aposentadoria, eu queria só registrar que 

foi o senhor e aí depois ele teve que sair da instituição, mas, as primeiras conversas ele fez 

parte. E queria registrar isso aqui, porque ele não está mais na casa e depois ele que quis se 

aposentar, foi iniciativa dele, e aí comissão finalizou com o conselheiro Nelson e com a 

conselheira Milene, Arlindo, Roberto Reis, e Isabela Emmi, essas pessoas, e agora o 

conselheiro Cipriano. Então, Vossa Excelência está se dando conta, segundo, agora vai para o 

terceiro informativo. E a gente está trabalhando no eletrônico presidente, isso que é 

maravilhoso, saber que o doutor Felipe recebeu no e-mail dele a cartilha e estamos saindo da 

era do papel, maravilhoso isso. A gente consulta no nosso gabinete, e quando eu cheguei aqui 

eu lembro que o doutor Tuffi me deu uma cartilha desse tamanho aqui e a jurisprudência do 

tribunal, e saber que a gente também teve essa percepção de evoluir nessa era digital que está 

em uma velocidade impressionante, então, bacana isso. E só para não perder o fio da meada, é 

por isso que eu fiz o comentário aqui, porque apesar de a gente não conhecer tanto, mas a 

gente não tem aversão a questão da área de TI e do mundo digital, e a gente tem que procurar 

acompanhar essa evolução que impressiona. Mas aí vem uma pessoa como o conselheiro 

Nelson, decano da corte, mas a compreensão que ele tem da necessidade de se evoluir nessa 

área e que hoje apresentamos mais uma cartilha já a frente do conselheiro Cipriano pelo 

caminho eletrônico, maravilha isso, parabéns a Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Apenas um comentário, uma 

questão de solidariedade, eu acho que é normal e todos nós apresentamos, não temos nada de 

maior gravidade, mas, estávamos aqui conversando com o conselheiro Cipriano, o nosso 

colega, o nosso conselheiro André Dias que vai permanecer um pouco mais em São Paulo em 

razão da prescrição da medicação que recebe. E o próprio Cipriano falando aqui comigo, que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1312

eu acho que um momento como esse é uma menção de solidariedade e de força para ele, do 

plenário que se manifeste para tudo aquilo que está sendo feito seja apresentado e seja 

absolutamente coroado de êxito o mais breve possível e possa estar de retorno para assumir a 

sua cadeira na plenitude da saúde e de disposição. Então, em uma proposta que basicamente 

até se torna óbvia, eu acho que nós dois gostaríamos de submeter ao plenário para que 

pudesse ser enviada essa mensagem de otimismo, e de incentivo para que tudo possa se 

consagrar bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, o conselheiro Nelson confirmou, a gente estava conversando aqui 

no sentido de manifestar o nosso apoio ao nosso colega, com muito carinho, e o desejo de que 

Deus o abençoe e lhe dê obviamente o que ele precisa para a sua recuperação mais rápida o 

possível e o tipo da moção que nós não gostaríamos de fazer, eu e o conselheiro Nelson 

gostaríamos de fazer outro tipo de moção, mas, obviamente, que nós não podemos, a 

manifestação de cada um, eles sabem o que cada um pensa no coração de cada um, a gente 

fala pessoalmente com ele, todos nós, mas ele lá na luta dele recebeu uma manifestação, como 

disse o conselheiro Nelson, e eu acho que vai alegrar e vai deixar ele feliz. Realmente o 

conselheiro Nelson, nós conversamos aqui nesse sentido e eu acho que é importante mandar 

para ele, se os nossos colegas assim concordarem, uma manifestação do plenário no sentido de 

que “estamos aqui torcendo por você e que você esteja logo recuperado e bom”. Manifestação 

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

Podemos votar logo essa proposta do conselheiro Nelson. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo consubstanciada no Ofício nº 230/2017-SEGER, 

desta data. Novamente fazendo uso das Palavras, a Presidente assim se pronunciou: Os 

conselheiros substitutos com certeza se associam a essa manifestação. Mas, eu estava falando 

também do trabalho que o conselheiro Nelson vem fazendo junto a SETIN, que ele como 

coordenador da Secretaria de Tecnologia e Informação, e o secretário em determinados ele 

sempre vem trazendo propostas para que a própria Secretaria possa observar e inclusive tanto 

aqui em Belém, quanto em outros tribunais as melhores práticas dentro da área de tecnologia 

da informação e eu sei que Vossa Excelência é que vem aconselhando, determinando para que 

a Secretaria de Tecnologia da Informação que teve um início da gestão do conselheiro 

também, o conselheiro Luís Cunha, a preocupação que essa corte possa implantar o processo 
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eletrônico e vários sistemas já vem sendo aplicados nessa corte de contas, e inclusive nós 

tivemos recentemente na Bahia a equipe, a SETIN, e o controle, a Sônia, do controle externo 

estiveram passando uma semana conhecendo, conselheiro Luís o sistema que ele já vem 

implantando desde 2009, que assim já está consolidado para praticamente onde os processos 

de lá daquela corte de contas que eu tive a oportunidade de observar, de ver, que já estão 

assim dentro de um grande número de processos que tinham para serem consolidados naquela 

corte de contas, e, hoje tem um número mínimo de uns 1.300 processos diferentemente do que 

era bem antes do acúmulo de processos, em razão do processo eletrônico que foi implantado 

dentro de padrões de segurança, e, portanto, o conselheiro Nelson vem trabalhando junto com 

a equipe da SETIN, para que a gente possa realmente ter conhecimento e expertises de 

segurança, assim, que o nosso tribunal possa ter um trabalho dentro da Secretaria da 

Tecnologia da Informação, e conclusão a esse processo eletrônico e demais processos que 

possam acontecer na área da tecnologia da informação. Então, o secretário de meio ambiente 

esteve aqui falando de um sistema que eles têm dentro do CIMAM, que é o Centro de 

Informação e Monitoramento, e nós convidamos, os conselheiros, conselheiros substitutos, 

servidores, secretários, nós tivemos a presença do conselheiro Odilon, e eu gostaria de 

agradecer aqui a presença fundamental dos conselheiros Odilon, do conselheiro Luís Cunha e 

o conselheiro substituto Edvaldo, nessa visita nós fizemos uma visita e pudemos conhecer um 

sistema dos mais modernos, não é? Conselheiro Odilon, um sistema dos mais modernos já 

implantados aqui no estado do Pará e que naquela ocasião o secretário, o doutor Luiz 

Fernandes, nos ofereceu a oportunidade dentro da nossa visibilidade dos sistemas que ali estão 

implantados, para que possamos até mesmo fazermos parcerias no sentido da aquisição do 

trabalho que eles tem lá, então, a Secretaria de Tecnologia da Informação, o secretário Carlos 

Gomes, juntamente com a secretária da SECEX, do controle externo, a doutora Ana Paula, o 

doutor Elias Chama, o nosso procurador, o secretário adjunto da SECEX, nós estivemos lá e 

foi uma manhã assim de, vamos dizer, o secretário nos deu uma aula, umas informações que eu 

tenho certeza que nós colhemos informações que nós desconhecíamos, e para nós foi muito 

importante, e nós colocarem, conselheiro Nelson, Vossa Excelência justificou a sua ausência, 

mas eles nos colocaram, e eu acredito que o Carlos Gomes deve ter informado da sensibilidade 

que nós possamos ter junto a sistemas já implantados e os equipamentos que eles têm de mais 
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alta qualidade e da modernidade dentro do estado do Pará. E dentro daquele momento nós 

também tivemos a oportunidade de ver e também trocar experiências e dizer para que o 

próprio estado possa absorver um sistema, um centro que é da mais alta qualidade dentro da 

área da tecnologia da informação. E, eu tenho certeza de que todos nós que ali estivemos 

tomamos conhecimento desse sistema e a Secretaria de Tecnologia de Informação está já com 

alguns instrumentos materiais que a gente possa realmente formar parcerias e concomitante a 

isso, nós estamos, conselheiro Luís, dando continuidade ao trabalho que foi iniciado ainda na 

gestão de Vossa Excelência e eu tenho certeza de que o conselheiro Nelson como coordenador 

da tecnologia de informação, ele também vem além da formatação dos atos e nós estamos 

trabalhando para que essa corte de contas possa ter também em breve ao processo eletrônico 

implantado, doutor Odilon. E eu fiquei muito feliz de poder contar e eu gostaria de informar 

também que essa presidência recebeu um convite da Secretaria de Planejamento, e da 

Secretaria de Obras, para que nós pudéssemos tomar conhecimento in loco da obra que está 

acontecendo em primeiro de dezembro, nós ficamos de programar uma ida nossa para 

conhecer, através do convite do diretor do engenheiro Sérgio Meira, a obra da expansão de 

primeiro de dezembro para dar maior fluxo ao trânsito de Belém. E também eu gostaria de 

informar que amanhã dia 02, inicia-se o processo de revisão do plano estratégico de 2016 a 

2021, e amanhã eu estarei viajando e o conselheiro Odilon ficará aqui e os conselheiros que 

puderem ainda participar vai ser na sala da ECAVE, a palestra sobre nivelamento, a doutora 

Lilian vai conversar com os técnicos e começar a discutir sobre o processo de revisão do plano 

estratégico de 2016 a 2021, então, os conselheiros, conselheiros substitutos, que puderem 

participar estão convidados às 9 horas da manhã, na ECAVE. Eu gostaria também de propor a 

esse plenário que no dia 10, nós receberemos uma equipe da ATRICON, que virá e estará 

conversando conosco sobre diversos assuntos, e, inclusive da questão da qualidade, de planos 

estratégicos da ATRICON, e convidar a todos os conselheiros para o dia 10 de agosto. E vai 

ser em uma quinta-feira, eu gostaria de conversar com o douto plenário e propor para que a 

gente pudesse suspender a sessão dessa data, porque eles vão estar aqui pela manhã conosco e 

à tarde no tribunal de contas dos municípios. Então, no gabinete da presidência todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos e também todos os procuradores do Ministério Público 

de Contas. Não somente o procurador geral, mas todos os procuradores do Ministério Público 
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de Contas. E o representante e doutor Albano, presidente do tribunal de contas de Mato 

Grosso vai estar com uma equipe aí representando, ele que é o vice-presidente, da ATRICON, e 

vai estar presente já nos comunicaram e convidaram e, pediram a permissão para que nós 

pudéssemos estar todos e juntos inclusive mandaram um questionário para que nós possamos 

responder esse questionário que está no e-mail eletrônico, eu não sei se algum dos senhores 

conselheiros ou conselheiro substituto não receberam e eu vou pedir a nossa assessoria que os 

encaminhe para que possam ser preenchidos pelos conselheiros ou conselheiros substitutos. 

Então, nós teremos uma reunião de discussão aqui pela manhã no dia 10 de agosto. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, 

todos estão convidados, conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores, para às nove 

horas, na sala da presidência no dia 10. A gente vai montar um espaço lá, eu não sei se Vossas 

Excelências quiserem ir em outro lugar, podemos, porque o auditório a gente acha que é muito 

grande. Então, pode ser, no auditório ou na sala da ECAVE. Conselheiro Cipriano, é dia 10. 

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

que ser 10, não tem outro dia? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É porque eles vão estar aqui... Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Pois é, eles vão estar 

aqui, mas vem para isso? Porque aí não pode vir no dia 09, no dia 11, no dia 12?. Isso que eu 

estou querendo saber. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Não, eles estão vindo aqui porque eles estão com a programação 

em todo o Brasil, já foram e estão indo em todos os tribunais. E o nosso tribunal, os tribunais 

de conta do Pará foram escolhidos para o dia 10 de manhã o nosso e a tarde o TCM.  

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

sei, mas aí não tem conhecimento das sessões dos tribunais? Eu sei, já entendi presidente, mas 

é para passar uma sugestão para a comissão que eles observem os horários de sessão dos 

tribunais, não é só do Pará. É de todos os tribunais e aí vão para outro tribunal, em dia de 

sessão vem para o nosso, mas não tem jeito, está decidido. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está combinado, já foi 

decidido. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 
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invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e três 

minutos (10h53min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 01 de agosto de 2017. 
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