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ATA Nº 5.502 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de outubro 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 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, 

Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral 

do Ministério Público de Contas 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. Justifico as ausências dos 

conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e André Teixeira Dias por motivo de força maior. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

vinte e oito (28) de setembro 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 Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Declaro-me impedido de votar a ata do dia 28. 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 Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo 

expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, deu-se o anúncio o Processo nº 2007/53048-3, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello, com 

pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 19/09/2017, que 

apresentou voto para divergir da Proposta de Decisão do eminente Conselheiro Substituto Relator 
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quanto à devolução e aplicação da multa pelo débito e julgar as contas irregulares sem devolução, 

com aplicação das multas pela grave infração à norma legal e pela tomada de contas. Em seguida, 

consultado o plenário, Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, pediu 

vistas dos autos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/50096-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Ivanise Coelho 

Gasparim, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

registrando-se, neste ato, o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em 

virtude da atuação no processo. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

jurídico foi pelo conhecimento do recurso de reconsideração, negando-se provimento ao mesmo, 

confirmando-se desta forma, a íntegra da decisão prolatada no Acórdão nº 51330/2012, de 06 de 

novembro de 2016, fls.512/513 do processo nº 2008/50185-5, posto que o presente recurso de 

reconsideração não acrescentou documentos capazes de alterar esse entendimento. Pausa.  Matéria 

entrou na fase da discussão. Em não havendo manifestações neste sentido, Sua Excelência proferiu 

seu voto para conhecer o Recurso de Reconsideração, pois tempestivo e conceder-lhe provimento 

parcial, manter a irregularidade das contas e retirar a condenação de devolução e a multa pelo dano 

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

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

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência passou a tratar dos assuntos na matéria 

administrativa, pronunciando-se nos seguintes termos: Submeto a apreciação dos senhores 

conselheiros a solicitação de arquivamento e baixa no sistema deste TCE, do processo número 

2013/50989-0, tendo em vista sua instauração indevida, decorrente do erro de publicação do 

convenio firmado, o qual fez constar o número 69/2008, ao invés de número 75/2008. Conforme se 

constata nos autos, este já devidamente julgado por esta corte de contas, consoante manifestação 

da Secex e despacho do Excelentíssimo Senhor Corregedor, Doutor Odilon Inácio Teixeira. A 

matéria entrou em discussão. Em não havendo, a matéria foi ao processo de votação e, não havendo 

objeção, foi aprovada, ficando consubstanciada através da Resolução n° 18.954, desta data. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia, 

senhora Presidente. Bom dia, Ministério Público. Senhora Presidente, apenas para fazer o registro, 

nós já havíamos conversado agora pouco, amanhã, quarta-feira, vai ocorrer em Manaus, dia 4 e 5, 

o XIII Congresso Nacional de Controle Interno (Conaci), e eu recebi o convite para fazer a 
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palestra, participar do debate de uma outra mesa, com despesas custadas exclusivamente pelo 

Conaci. Então, eu gostaria, cumprindo o que dispõe a nossa Lei orgânica, art. 2º, inciso II, de 

comunicar ao plenário, verificando se não há nenhum impedimento para que possa participar, 

lembrando que eu irei amanhã e voltarei amanhã mesmo, aliás, saio hoje de madrugada e retorno 

amanhã à noite, para participar desse evento em Manaus. Era esse o registro que eu tinha a fazer. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, 

se tiver alguma atividade de administração eu posso deixar para fazer a minha prestação de conta 

da minha viagem, na outra sessão. Não tem pressa, não. Eu quero que agilize as coisas. Posso 

abrir mão? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Hoje nós convidamos para a reunião, Vossa Excelência não estava, mas todos os 

conselheiros e conselheiros substitutos foram convidados para a reunião, a pedido da corregedoria 

desta corte de contas, que já vem sendo adiada. É a terceira vez que nós marcamos. Então, eu 

gostaria de contar, após essa sessão, com a reunião. O Ministério Público também, conselheiro? 

Ainda não, nesse momento ainda não. Mas os conselheiros substitutos sim. Conselheiros, hoje nós 

não temos a presença do conselheiro Nelson, mas ele avisou que logo estaria. Gostaria de 

parabenizar a doutora Milene por ontem, do lançamento junto com o Ministro substituto doutor 

Marcos Bemquerer, com a conselheira substituta de Goiás, doutora Heloisa Helena - que não é 

Heloisa Helena do PSOL- mas, parabenizar ontem pelo evento que nós tivemos aqui e o 

compartilhamento dela na obra, que foi lançada ontem aqui nesta corte de contas, com muita 

participação. Gostaria também de festejar ontem e agradecer a presença de todos os conselheiros, 

do Ministério Público, da participação ontem no evento, onde nós tivemos a presença de dois 

bispos, o Bispo Dom Antonio, doutora Milene, parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, doutora Milene. Eu queria pedir um 

aparte a Vossa Excelência, só para não perder o fio da meada. Na quinta-feira, certamente a gente 

vai ter tempo de poder comentar o evento de ontem, em razão do que vamos fazer daqui a pouco – 

reunião de trabalho – gostaria de comentar o evento de ontem, mas desde já, de forma bem 

lacônica, parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Ontem foi uma alegria imensa para todos nós, aqui do Tribunal, onde 

todos os conselheiros tiveram a oportunidade de participar desse momento de fé, desse momento de 

congraçamento, de alegria. Eu tenho certeza que a maioria dos servidores desta corte de contas, 

Ministério Público, nessa parceria, foi um momento de muita alegria. Nós tivemos a presença, na 
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sexta-feira do bispo, que eu quero parabenizar também, o conselheiro Nelson não está, mas 

parabenizar pelas ideias das canoas de promesseiro, que foi um evento altamente positivo, um 

evento que está tendo repercussão nacional e internacional. Foi maravilhoso nós tivemos a 

ausência do conselheiro Luís, ele estava viajando. O conselheiro Cipriano, também justificou, o 

Conselheiro Odilon, justificaram, mas ontem foi unanime, o colegiado estava por completo. Então, 

nós tivemos a oportunidade, todos, de agradecer, ontem, a presença no nosso bispo auxiliar e ficou 

tão feliz, conselheiro Cipriano, pela exposição canoas de promesseiro e nós convidamos ele, de 

pronto aceitou o convite, mesmo sabendo que já tinha um outro bispo designado, destinado e se 

disponibilizado, a convite nosso, também, para participar conosco. Eu gostaria, inclusive, de 

propor a esse plenário, que nós façamos à Arquidiocese de Belém, ao seu Arcebispo, o 

agradecimento pela presença efetiva da Igreja nas pessoas de Dom Antonio Assim, tanto no evento 

de sexta-feira, que inclusive, se pronunciou aqui, elogiou o nosso trabalho, quanto no evento de 

ontem, quando da vinda da imagem peregrina a nossa instituição. Eu gostaria de agradecer os 

servidores e servidoras, na pessoa da doutora Tereza João, que coordenou as peregrinações 

interna e ontem, ao cerimonial, ao pessoal da comunicação, ao gabinete da presidência, que 

tiveram, tanto na sexta quanto ontem e também no lançamento do livro, uma preocupação enorme 

para deixar tudo impecável e também, nos acompanhando, a mim e ao conselheiro Nelson Chaves, 

que nós fomos convidados pela TV Nazaré, para uma entrevista de uma hora, falando da 

exposição, falando do círio do TCE, falando desse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo 

em homenagem ao círio de Nossa Senhora de Nazaré e também falando do que traz esse trabalho 

que nós estamos fazendo, desse projeto da exposição, apresentado pelo conselheiro Nelson. Muito 

nos alegra. Eu gostaria de propor ao Bispo, Arcebispo, o agradecimento, aos dois Bispos e ao 

Padre Giovani, que é o vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Arquidiocese de Belém, Nossa 

Senhora de Nazaré. Então, a presença dos dois Bispos, Bispo Dom Antonio, ontem, e do Bispo Dom 

Teodoro, que é na Arquidiocese do Marajó. Nos deu alegra, um prestigio, da nossa igreja, da nossa 

Arquidiocese, um momento de muita satisfação para todos Nós. Eu acredito que foram momentos, 

desde sexta, ontem pela manhã, ontem à tarde e ontem à noite, foi assim, conselheiro Cipriano, um 

momento de abertura de festa, do círio, dos nossos corações, de alegria para todos nós, para o 

Ministério Público e para os servidores desta Corte de Contas. Manifestação do Excelentíssimo 

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

cumprimentar o doutor Felipe Rosa Cruz, Vossa Excelência, seja bem-vindo. Fiquei muito feliz 
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ontem em ver a emoção, que o doutor Felipe, quando recebeu a santinha, eu imagino que não é 

paraense, nato, como qualquer pessoa, como ele fica emocionado e feliz. Eu percebi quando olhei 

para ele, no momento que ele recebeu a imagem da santa, a emoção da alegria que ele sentiu, de 

ter esse privilégio, como ele mesmo disse. Cumprimento a Vossa Excelência e vi, nos olhos de 

Vossa Excelência, a emoção, como o paraense sente, também. Conselheiro Luís de Lima, 

Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, Conselheiro Presidente Luís Cunha, nossos substitutivos, 

cumprimento a todos, bom dia a todos. Eu queria só fazer uma homenagem, um registro que é 

justo, da exposição que o Tribunal faz, aqui na frente no nosso laguinho, e como a Vossa 

Excelência já falou, Conselheira Lourdes, na minha opinião isso já faz parte do calendário do círio 

de Nazaré, uma vez que é só ficar dez minutos observando na frente do Tribunal, o comportamento 

das pessoas que passam por aí, da alegria, da felicidade; registram, tiram fotos, filmam. Enfim, a 

TV liberal veio, a mídia, a RBA, toda a mídia veio fazer a cobertura do evento. Mostra que é uma 

coisa relativamente simples perto da grandeza do que é o círio de Nazaré, que é uma imensidão. 

Um espaço pequeno, o conselheiro Nelson abençoado, deu a sugestão e isso vem se mantendo e a 

Vossa Excelência dá mais uma melhorada, vamos dizer assim, por sugestão até no próprio 

conselheiro Nelson, no sentido de fazer com que esse espaço seja também visto a noite. Está 

iluminado, ficou bacana. Eu queria cumprimentar, lamento não poder estar presente, é uma coisa 

que eu tenho muita alegria e muito orgulho. Eu recebi várias ligações de várias pessoas e mesmo 

eu fora, as pessoas ligando: “olha, parabéns pela abertura da exposição fluvial” que eles chamam, 

do círio, que é uma espécie de imitação da exposição fluvial. Eu já sabia que iria ter sucesso e 

agora, mais ainda. Eu fico orgulhoso desse momento, desse espaço que o Tribunal coloca a 

disposição da sociedade cultural, de alegria e uma demonstração de que o Tribunal está totalmente 

integrado nas festividades do círio de Nazaré. É uma tradição que já vem há muito tempo, acredito 

eu, e cumprimentar a Vossa Excelência, Presidente, parabéns e cumprimentar o conselheiro 

Nelson, também e a todos os conselheiros, porque todos colaboram, de alguma forma, para que 

essas coisas aconteçam, com o apoio de todos. Cumprimentar, registrando os nossos parabéns. 

Também, fazer o registro da emoção da visita ontem, da santa peregrina, aqui no espaço do 

Tribunal, que também é tradição, todo o ano cresce a emoção das pessoas, a alegria, a fé, a missa 

que foi realizada, eu senti também essa emoção que todos sentiram e fiquei feliz e orgulhoso de 

participar deste momento. Faço aqui também, senhora Presidente, rapidamente mudando, nós 

estamos caminhando para a finalização do estudo prévio sobre os prejuízos pela Lei Kandir, 
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reitero aos colegas que quiserem, por favor, dar alguma informação nos ajudando, alguma 

contribuição nesse sentido, nós estamos já com a equipe técnica liderada pelo doutor Valino, junto 

com o doutor Rafael, doutor Caio e doutora Vera, fazendo o trabalho já na direção, próximo da 

finalização e antes disso, obviamente vou conversar com os conselheiros para encaminhar os 

estudos ao Instituto Rui Barbosa e existe um trabalho muito grande sendo feito pela nossa equipe. 

Também dizer que nós estamos próximos de concluir o trabalho sobre o transporte escolar, é uma 

sugestão ao Governo do Estado e a Secretaria, e antes de também trazer a proposição da resolução 

para o plenário, para encaminhar a Secretaria de Educação e ao governo do Estado, o próprio 

Ministério da Educação, ouvir os conselheiros e aqueles que tiverem alguma sugestão, também vai 

contribuir muito, vai ajudar muito., é um trabalho que está feito com a minha equipe do gabinete e 

com a equipe da doutora Milene, conselheira substituta, que também contribui muito, 

decisivamente para esse processo que vem falar sobre transporte escolar no estado do Pará. Então, 

senhora Presidente, acho que essas são as minhas informações, cumprimentando Vossa Excelência 

pelos eventos recentes, mais especificamente a posição fluvial, que eu acho, do círio de Nazaré, à 

frente do lado do Tribunal e pelo evento de ontem, também a visita a santa. Obrigado. Colocada a 

proposta da conselheira presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira em votação, esta foi 

aprovada unanimemente e ficou consubstanciada através dos Ofícios nºs 253-256/2017-SEGER, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Presidente Lourdes Lima, procurador Geral Felipe Rosa Cruz, conselheiro Cipriano, conselheiro 

Luís Cunha, conselheiro Odilon, conselheira Rosa Egídia, nobres colegas, todos que nos ouvem, 

bom dia a todos. Primeiramente, senhora Presidente e senhores conselheiros, eu parabenizo a 

todos os irmãos católicos pela devoção com que expressa a sua fé e que o autor e consumador 

dessa nossa fé seja exaltado sempre, o senhor Jesus. Presidente, também quero agradece-lo 

profundamente, assim como já fez a conselheira Milene, falou pessoalmente para a senhora, falou 

ontem também, e aos conselheiros pelo apoio grandioso que deu para o lançamento do livro dos 

nossos colegas. Agradeço muitíssimo pela recepção também, que a senhora fez ao Ministro 

substituto Bemquerer e a nossa colega Heloisa Helena, muito obrigado, isso é muito significativo 

mesmo para nós e fortalece todo o nosso controle externo. Muito obrigado por isso. Era essa a 

minha breve fala. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: 

Senhora Presidente, também rapidamente, temos um outro encontro agora, mas não poderia passar 

em albis a oportunidade de parabenizar a conselheira substituta doutora Milene pelo lançamento 
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do livro coletivo e também parabenizar a Vossa Excelência e os conselheiros, pela abertura e 

oportunidade, sempre com muita sensibilidade em relação a eventos, que no que pese, não sejam 

eventos oficiais do Tribunal, se tornam eventos oficiais do Tribunal, pela importância do 

acontecido. É o lançamento de um livro de direito financeiro, que é uma matéria bastante árida e 

pouco há e nós sabemos disso, nós que trabalhamos nisso, no dia a adia, nós sabemos que poucos 

doutrinadores existem nessa área, salvo engano, quatro ou cinco doutrinadores poderiam ser 

mencionados aqui e não foge muito disso. Então, nós temos uma carência muito grande e o corpo 

técnico dos Tribunais de Conta tem se organizado para incrementar essa doutrina e trazer 

contribuições para o nosso dia a dia, para a nossa atividade, nesse ramo tão escasso de doutrina. 

Parabenizar aos autores do livro pela iniciativa, pela contribuição dada a academia e para o 

sistema de controle externo, e em especial, ao Tribunal de Contas pela abertura, pela sessão de 

espaço, o evento foi um sucesso, muito bem prestigiado por diversas autoridade que aqui estavam 

presentes e demos um importante passo na consolidação desse campo doutrinário bastante escasso. 

Aproveito o espaço para trazer um abraço do conselheiro Caldas Furtado, presidente do Tribunal 

de Contas do Maranhão, que inclusive é um dos poucos doutrinadores do direito financeiro no 

Brasil, junto com ele colocaria Jacobi Fernandes, que no que pese, seja mais direito administrativo 

do que direito financeiro, também adentra na análise da Lei de responsabilidade fiscal, que é uma 

área do direito financeiro, Kiyoshi Harada e o professor que aqui esteve ontem, Mauricio Conti. 

Então, basicamente é isso que nós temos que direito financeiro no Brasil, são os principais nomes e 

agora os conselheiros e Ministros substitutos, ousando adentrar nessa seara, para escrever sobre 

direito financeiro e para nós, é uma fonte a amis de consultas, inclusive para os nossos votos e 

propostas de votos e para a nossa atividade, de um modo geral. Parabenizo, conselheira Lourdes 

Lima, Presidente, pela sensibilidade e por abrir espaço do Tribunal para algo que é tão importante 

para o nosso sistema de controle externo. Parabéns, parabéns aos conselheiros e para a 

conselheira substituta Milena pela obra lançada ontem, foi um sucesso. Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado, Presidente. 

Bom dia, Presidente, conselheiros, representante do Ministério Público, servidores, a todos, bom 

dia. Realmente, só para me associar as palavras anteriores Presidente, os últimos eventos que tem 

acontecido aqui, a canoa dos promesseiros e ao lançamento do livro. Parabenizo o Tribunal, em 

nome da senhora Presidente, mas também me estendo ao cerimonial, comunicação, todas essas 

organizações são bem difíceis de serem feitas e todas foram excelentes, só elogios e se replica na 
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televisão, em outros estados e internacionalmente. Em relação a canoa dos promesseiros, acredito 

que o Tribunal reforça muito o principal motivo do círio, que é a fé de cada um de nos. Nesse 

momento do círio estamos mais abertos e o Tribunal transmite um pouco disso através de eventos, 

como a canoa dos promesseiros. Outro assunto é em relação ao lançamento do livro, eu estava em 

uma conversa informal ontem, com o professor da USP, ele falou que cansou de tentar aprender 

tudo, mas ele buscar aprender o que ele consegue ainda. Acho que é muito o nosso sentimento, aqui 

no Tribunal também. Nossas decisões são totalmente embasadas pela doutrina e jurisprudência e o 

lançamento do livro ontem nos remete muito a essa busca do conhecimento. Eu quero parabenizar 

esses dois eventos, parabenizando toda equipe e a presidência também. Bom dia. Manifestação da 

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

gostaríamos de agradecer, inclusive agradecer todo o apoio, porque isso só tem acontecido porque 

nós temos o apoio deste colegiado, do plenário, de todos, inclusive Ministério Público, servidores e 

servidoras que, com mãos operosas, procuram fazer o melhor. Gostaria também de agradecer aos 

artesãos de Abaetetuba, que se disponibilizam, apenas da gente ter um custo, mas não é um custo 

tão alto, não é? Conselheiro Luís, Conselheiro Cipriano que também estiveram, todo o ano, parece 

que cada ano eles se superam para demonstrar melhor, uma qualidade do trabalho dele. Eles 

fazem com muito carinho, muito amor. Esse ano, nós gostaríamos de deixar registrado, a 

participação daqueles alunos da Universidade Federal do Pará que puderam agregar esse valor a 

tecnologia e a gente percebe que as pessoas veem, a todo momento, não só durante o dia, mas a 

noite – é como estava dizendo o doutor Felipe ainda há pouco, isso aqui está uma referência de 

turismo – realmente, chama a atenção e o nosso Tribunal, além de homenagear a nossa padroeira, 

ela tem um pano de fundo artístico, do cultural, do econômico, enfim, da beleza, do ambiental. Tem 

todo um significado que envolve muitas pessoas e por conta disso nós gostaríamos de agradecer a 

todos que participaram desse projeto, ao conselheiro Nelson, pela ideia e pela coordenação, ele 

ficou esse ano tratando com tanto carinho, envolvendo a todos e se envolvendo nesse projeto, mais 

ainda do que quando ele propôs aqui ao nosso plenário. Ele propôs, teve a ideia, mas esse ano ele 

veio além, ele mesmo coordenando esse projeto, antes mesmo de nos detectarmos na Universidade 

Federal, ele já estava com interesse de que houvesse essa possibilidade da movimentação dos 

barcos, das luzes nos barcos e quando nós observamos e falamos, ele abraçou a causa de uma 

forma consistente até a coisa acontecer. Nós agradecemos ao conselheiro Nelson Chaves pela 

ideia, pela coordenação, pela participação ontem no momento da entrevista na TV Nazaré. Enfim, 
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toda uma alegria, conselheiro Luís, uma alegria para nós, é a nossa instituição que também 

demostra a sua participação ao povo paraense, ao povo brasileiro e ao mundo, nesse momento tão 

festivo. Nosso Procurador, tenha a palavra, Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhora Presidente, o 

mês de outubro, particularmente na minha vida, desse ano, vai ter um significado, muito especial. 

Essa semana já começou e tende a encerrar de uma maneira muito bela. Gostaria de registrar os 

parabéns pela belíssima cerimonia que foi o lançamento dos barquinhos de promesseiro, como eu 

falei para a Presidente, isso já se tornou um ponto turístico do estado do Pará, da cidade de Belém, 

certamente aqui nesse circuito turístico da Avenida Nazaré, a parada no Tribunal de tornou 

obrigatória. Agradecer também e registar a honra de poder participar ontem e receber a imagem 

da peregrina que teve no Ministério Público, já é uma tradição, culminando ontem com o 

lançamento do livro aqui, mas um evento festivo e que leva o nome no Tribunal de Contas do 

estado do Pará para fora e, nas esteira de toda essas tradições, já é notório que anualmente o 

Ministério Público de Contas, dada a sua posição privilegiada do salão nobre, abre suas portas 

para os servidores, pros membros, para a família dos servidores que queiram assistir a 

transladação e círio, de modo que eu gostaria de registar o convite a todos vocês, aos servidores 

dessa casa, que possam comparecer  e nos prestigiar, tenho certeza que vai ser uma experiência 

agradabilíssima ver toda essa manifestação religiosa e cultural de um local bastante privilegiado. 

É isso, Presidente. Parabéns a todos e tenhamos um feliz Círio. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada. Realmente 

nós somos privilegiadas, não é, doutora Rosa? Nós temos um espaço onde a gente também assiste, 

todos os conselheiros, conselheiras e servidores estão convidados a participar – sei que a doutora 

Rosa se acostumou com o Ministério Público e vai para lá – mas nós temos um espaço aqui, 

simplesinho, pequeno, mas é igual coração de mãe, cabe a todos. Eu gostaria de agradecer nosso 

coral também, que o coral fez um sucesso nos dois dias aqui. Parabéns aos servidores do coral. Eu 

gostaria de lembrar que o Ministro substituto, doutor Marcos Bemquerer ele me disse uma freasse, 

ele teve a oportunidade de registar um momento ao lado da santinha peregrina e ele disse: “esta 

imagem vou guardar para o resto da minha vida”, é a imagem dele ao lado da santa. Eu fiquei feliz 

também, ontem, com a presença do professor Mauricio Conti, ele vai prestigiar o evento, o 

lançamento do livro, ele esteve também conosco participando pela manhã e ele ficou muito feliz, 

está sendo só alegria. E parabéns, a sua alegria vai aumentar, não é doutor Felipe, com a chegada 
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do Davi. Nome bíblico de grande importância na história da Igreja, o Davi. Vai receber o filho, 

primeiro homem da família. Ele está radiante. Só alegria, não é, doutor Felipe? Segundo, mas a 

primeira é uma menina e agora vai completar um casal, um homem o Davi. Parabéns, nada mais a 

tratar, eu gostaria de encerrar esse momento de grande felicidade, essa sessão plenária de hoje, 

convida-los para a próxima quinta-feira, mas convidar, também logo após o nosso lanchinho, lá na 

sala da presidência, para nossa reunião com o nosso corregedor. Todos os conselheiros e 

conselheiras, substitutos, estão convidados para essa reunião na sala da presidência. Muito 

obrigada, que Deus continue nos abençoado. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às dez horas e nove minutos (10h09min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 03 de outubro de 2017. 
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