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ATA Nº 5.504 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) 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 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, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza, 

e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Felipe 

Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. 

A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro André 

Teixeira Dias, e da conselheira substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. 

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

dia cinco (05) de outubro 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 por força 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: Declaro-me impedida por força regimental. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não 
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havendo expediente a ser lido, a presidência anunciou retirada de pauta, por ausência, do 

Conselheiro André Dias, o processo de número 2013/53473-0. Por conseguinte, foi 

determinado ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, dando-se o anúncio do 

Processo nº 2009/50810-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Raimunda 

Rodrigues Nunes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo deferimento do registro, com a recomendação ao Igeprev de que proceda à 

alteração da fundamentação constitucional do ato, com o reenquadramento da aposentadoria na 

regra do art.3º da EC nº 47/2005, visto que em tese mais benéfica à interessada – ou, 

alternativamente, que lhe seja oportunizado o exercício do direito de opção que lhe assiste, 

sendo dada à mesmo ciência da presente manifestação ministerial. Paus. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de deferir o registro, com a advertência para observar as 

recomendações sugeridas pelo Ministério Público 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. Chamou-se à ordem da pauta, o 

Processo nº 2012/52124-4, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Murilo Neves 

Seguin Dias, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manietando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2016/50602-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Zulmira Maria da Silva Martins, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. 
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Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, sua Excelência proferiu 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. Imediatamente, foi anunciado 

pelo senhor secretario o Processo nº 2008/52578-4, que agasalha o ato de Pensão em favor de 

Jose Baleixe Fernandes, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

deferir em caráter excepcional o registro, ressalvar os efeitos jurídico e financeiro até a 

extinção da pensão. 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 Odilon Inácio Teixeira. Desta feita, foi anunciado o Processo nº 

2008/53578-8, que trata do Ato de Pensão em favor de Joanice Viana Nogueira, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do 

registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir em caráter 

excepcional o registro, ressalvar os efeitos jurídico e financeiro até a extinção da pensão. 

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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência informou os assuntos atinentes à matéria administrativa, pronunciando-se nos 

seguintes termos: Senhores Conselheiros, foi distribuído, através dos e-mails corporativos de 
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Vossas Excelências, no último dia 05/10, a proposta de Resolução para autorizar essa 

presidência a celebrar acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Pará, 

com o fim de estabelecer parcerias em ações educacionais, através da escola de contas Alberto 

Veloso. Houve um pequeno ajuste, mas eu acredito que a diretora da escola de contas e o 

presidente do conselho executivo, devam ter prestado esclarecimentos para o ajuste desta 

matéria. Eu gostaria de solicitar aos senhores conselheiros, precisamos votar essa resolução, 

para que amanhã nós possamos firmar esse convenio, no momento do TCE Cidadão, em que 

vamos participar, junto à escola. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.955, desta data. Manifestação da 

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

Presidência, informa também, que mandamos o convite sobre o TCE Cidadão, para todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos, Ministério Público de Contas. Amanhã, 11/10, às 8:30 

até às 12:30 no auditório de ciências jurídicas da Universidade Federal do Pará. Alunos dos 

cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e Engenharia 

Civil. Nós gostaríamos de contar com a presença de Vossas Excelências e demais servidores da 

escola de contas, participando desse projeto. Conselheiro Nelson, Vossa Excelência, que 

lançou essa brilhante ideia, iniciando com o ensino fundamental, depois acresceu apara o 

ensino medico e depois acrescentou, já nesta gestão, o cidadão universitário. O conselho 

consultivo da escola de contas Alberto Veloso vem envidando esforços, no sentido de que esse 

projeto, que já vem sendo um sucesso, possa se estender ao longo da nossa instituição. Eu 

tenho certeza que é um projeto excelente e que nós vamos ter a oportunidade de continua-lo, 

com muita alegria, atingindo a sociedade, levando a cidadania à sociedade, aqueles que 

realmente tem condições de chegar em suas casas, na própria sociedade, e transmitir o TCE 

Cidadão, que já se elevou do fundamental ao universitário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Bom dia Conselheiro Nelson, Conselheiro 

Cipriano, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa Egídia, Conselheiro substituto Julival, 

Daniel, Edvaldo, servidores e jurisdicionados. Eu não quis perder o fio da meada, senhora 

Presidente. É sobre o comentário feito agora, por Vossa Excelência, do evento de amanhã na 

Universidade. Eu queria pedir aos nossos conselheiros e conselheiros substitutos, servidores, 

extensivo ao Ministério Público, na medida do possível - eu sei que não é fácil a gente se 
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deslocar daqui para lá, todo mundo tem agenda, tem compromisso –, a questão é que o 

evento de amanhã é uma espécie também, de retribuição. Eles já vieram aqui, o reitor, 

outros pró-reitores, alunos, professores da Universidade, eles tiveram um gesto tão forte, 

tão respeitoso com o TCE, compareceram. Inclusive o reitor bem cedo e toda a 

Universidade Federal do Pará. Foi um evento marcante. Então, amanhã é hora de a gente 

retribuir. Outro ponto: estamos fazendo um termo de cooperação com a Universidade 

Federal do Pará e eu tenho certeza que o ganho será extraordinário para a nossa 

instituição, principalmente no avanço que vamos ter na escola de contas, através dessa 

parceria. O TCE Universitário dispensa qualquer outro comentário, ele já é um sucesso, a 

gente chegou no mundo acadêmico e acho que é um caminho sem volta. A universidade 

está recebendo muito bem esse projeto e foi o assunto debatido agora, recentemente, em um 

evento de todas as escolas de contas do Brasil, que eu compareci junto com a diretora da 

escola, Carla Benson e também com a servidora Eliana, foi o que nos apresentamos para o 

Brasil; essa nossa experiência de estimulo ao controle social e foi muito bem recebido 

pelos Tribunais, esse nosso projeto. Foi o que nós apresentamos, como uma experiência 

exitosa. Amanhã é mais um evento importante, a gente saindo daqui e indo lá, a atitudes 

que nós fizemos recentemente em outras visitas, visitas que fizemos levando o nosso 

Tribunal, levando os nossos conselheiros, levando servidores. Eu acho que amanhã é outro 

passo importante que vamos dar. A Universidade tem muita luz a oferecer, aqui tem uma 

pessoa de lá, Nelson Chaves – professor aposentado da Universidade – é que a gente se 

distanciou da Universidade, essa é a verdade, e a Universidade sempre procura, lá é o 

mundo do conhecimento. Eu acho que, Presidente, no horizonte que traçamos para a escola 

de contas, a gente tem que construir essas parecerias, porque, primeiro; otimiza custos, 

doutor Felipe. A nossa experiência, de fazer uma espécie de rede, com as outras escolas de 

contas que existem no Pará, só um Estado já que, que é o Estado do Ceará – o Estado de 

Vossa Excelência – lá eles já têm a experiência, eles trabalham em rede, todas as escolas 

de contas. Com isso, todo mundo ganha. Eu posso ter aqui na escola de contas um 

professor ministrando uma palestra a custo zero, porque a gente está trabalhando em rede, 

da mesma forma, vai um servidor nosso para lá, a custo zero, para aquela instituição que 
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recebe o nosso servidor. Quem ganha com isso? A administração pública. Quem ganha 

com isso? A sociedade. É isso que nós estamos colocando, aqui já estamos trabalhando em 

rede, com todas as escolas públicas do Estado do Pará, incluindo a escola de governança 

pública do governo – que é a antiga escola de governo – muito boa, por sinal, a escola de 

magistratura, aqui ao lado, a escola do TCM. Amanhã a gente vai ter essa chance, através 

desse termo, de poder ter essa possibilidade com a Universidade Federal do Pará. Era 

isso, eu quero estimular o convite, é mais uma programação da presidência da conselheira 

Lourdes de Lima e, na medida do possível, quem puder comparecer para prestigiar, porque 

é nosso Tribunal que está indo lá, é a nossa imagem, que estamos levando. Quero reforçar 

o convite. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigado Conselheiro Luís e eu tenho certeza que já 

ficamos sabendo, Conselheiro Nelson, do sucesso que aconteceu lá na Bahia, a 

apresentação de Vossa Excelência, Conselheiro Luís e principalmente da nossa diretora da 

escola de contas, junto com a assessoria Eliana e representando o nosso Tribunal. Isso, 

para nós, eu acredito que é mais um ponto, um ganho a sociedade, não só paraense, mas 

brasileira. Nosso Tribunal levando ações exitosas, apresentando para outros Tribunais 

brasileiros, inclusive, nós vamos estar em um dos eventos, fui convidada para receber uma 

comenda em Curitiba, na próxima semana, que uma das ações que elevam o nosso 

Tribunal, Conselheiros, é esse trabalho do TCE Cidadão, nas escolas e hoje, também, na 

Universidade. Isso é muito importante para a nossa instituição, é importante para a nossa 

sociedade e agradecemos a todos os conselheiros e conselheiros substitutos que também já 

se engajaram nessa tarefa, os servidores – os servidores de dedicam – o próprio Ministério 

Público também tem tido a sua participação, já tivemos a presença da doutora Silaine, em 

uma das escolas que nós visitamos - escola de ensino médio –, a participação do Ministério 

Público, muito importante conosco. Como eu estava dizendo, a homenagem, que nós vamos 

receber, é para o nosso Tribunal, é do Tribunal de Contas. É um reconhecimento ao nosso 

Tribunal de Contas. Eu fico feliz de poder compartilhar com vocês, com todos os 

conselheiros e conselheiros substitutos, nosso Ministério Público, servidores – dedicados 

servidores – que apoiam esse projeto, que trabalham na escola de contas. Enfim, é muito 
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importante. Agradecemos a Deus, a ideia do conselheiro Nelson, o apoio de todos os 

conselheiros, inclusive agora, para que nós possamos amanhã estar assinando esse acorde 

de cooperação técnica, entre a Universidade Federal e o Tribunal de Contas do Estado, 

isso é muito importante para nós. Fico muito feliz por isso. Senhores Conselheiros, 

conforme material distribuído através de e-mail coorporativo de Vossas Excelências, 

informado na Sessão Ordinária de 28/09/2017, submeto a deliberação plenária a proposta 

de revisão do Plano Estratégico 2016/2021 desta corte de contas, relativamente ao 

exercício de 2017, em atenção ao artigo oitavo, parágrafo primeiro, da Resolução número 

17.794 de 2009, e que contou com a participação das unidades de trabalho, na sua 

construção, coordenada pela Secretaria  de Planejamento. O ciclo do planejamento 

acontece com o planejar, executar, monitorara, avaliar e revisar para melhor adequação 

dos objetivos e metas à realidade atual. O Plano Estratégico deste Tribunal foi aprovado 

pela Resolução 18.722 de 2015 para o período de 20016 a 2021. A presente proposta que 

institui o sistema de planejamento no âmbito desta corte de contas e prevê a possibilidade 

revisão, há cada dois anos. O processo de revisão do Plano Estratégico, teve início com a 

participação da unidade de trabalho, gabinete de conselheiros, de auditores, a 

corregedoria, ouvidoria, em oficinas de trabalho e reuniões técnicas, que redundou, na 

inclusão de um indicador do Plano Estratégico a exclusão de três e modificação de dez 

indicadores, pois observou-se que as metas e ações propostas para o plano atual 2016 a 

2021, não se ajustavam mais aos respectivos objetivos, daí a necessidade de revisão. A 

revisão, assim, buscou aperfeiçoar indicadores atuais, criar outros e aprimorar o sistema 

de medição, afim de proporcionar um monitoramento mais efetivo para o alcance dos 

objetivos estratégicos. Está em discussão. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.956, desta 

data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Por meio de ofício desta Presidência, enviado a Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral, Desembargadora Célia Regina, e por solicitação dos Excelentíssimos 

senhores Conselheiros Nelson Chaves e Cipriano Sabino – 16 a 20 de outubro, segunda a 

sexta-feira, na próxima semana, o cadastramento biométrico perante a justiça eleitoral dos 
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servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Para realizar a biometria, os 

servidores, conselheiros e conselheiros substitutos e Ministério Público, deverão portar o 

título de eleitor, comprovantes de residência e o documento de identidade. Todos os 

documentos deverão ser originais, pois a justiça eleitoral não aceita copias, mesmo 

autenticadas. Deverão trazer documentos originais. O cadastramento irá acontecer no 

auditório Ministro Emilio Nogueira, sempre no horário de expediente, de oito às 14 horas. 

Este aviso estará disponível da intranet e na rádio TCE. Fiquem atentos, não deixem de 

aproveitar essa oportunidade para realizar o seu cadastramento biométrico perante a 

Justiça Eleitoral. Amanhã, dia 11, nós teremos bolo de novo. Está aniversariando nossa 

conselheira, doutora Rosa Egídia. Gostaria de deixar o registro de votos de felicidades 

para a senhora, amanhã. Fica difícil ela ir para a Universidade amanhã, porque é 

aniversário dela. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Mas eu vou. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vai assim mesmo? Ótimo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes A ouvidoria tem 

participação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: A ouvidoria tem que estar lá, realmente. Igual a mim, no dia do meu 

aniversário. Eu gostaria até de agradecer as homenagens do meu aniversário, que eu tive 

que sair no meio do caminho para ir atender a um apelo, um convite do nosso Arcebispo 

metropolitano de Belém e o doutor Odilon ficou aqui. Eu agradeço todas as homenagens 

aqui, e as que levaram também, como o Conselheiro Nelson, foi até a minha casa, eu não 

estava, mas ele deixou um cartãozinho me parabenizando, aos servidores, a todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos, nosso Ministério Público, todo mundo. Eu agradeço 

muito, muito mesmo.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, desejo a senhora tudo de bom, conselheira. A 

senhora é uma irmã para mim, tem sida uma pessoa, uma companheira, uma parceira, uma 

amiga. Nós somos do mês de Nossa Senhora de Nazaré, do mês de Nossa Senhora 

Aparecida, na véspera. Enfim, nós somos bastante abençoadas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, ainda tem 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1693

mais. Esse mês de outubro é cor de rosa, não é? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Mas esse vai estar em 

casa, não é possível que em dia de domingo ele não esteja em casa. Aproveitar também 

para deixar o meu registro, que domingo, a gente pode ir na casa, que não é possível que 

saia também ao domingo. Doutor Odilon, dia 15, vai também estar no berço, que Deus 

continue lhe abençoando, os dois benjamins, o casal. A doutora Rosa, amanhã e o 

conselheiro Odilon, dia 15, no domingo. Também quero deixar meu registro, meus 

agradecimentos, pela amizade, pelo respeito, pelo carinho, que também o senhor tem por 

nós todos aqui, principalmente por mim. Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo. Nós 

somos do mês de outubro, mês cor de rosa, não é, conselheiro? Esse ano é o mês cor de 

rosa. O conselheiro Odilon também vai estar no berço, domingo, dia 15. Nossos votos de 

feliz aniversário para o senhor, que o senhor tenhas as benções de Deus e Nossa Senhora, 

também. Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida e ainda tenho mais, não é 

conselheiro Luís? Nossa Senhora da Piedade, Irituia. Conselheiro Nelson já foi lá, teve o 

prazer de ir Irituia, mês de outubro é o penúltimo domingo de outubro, 15 dias após o círio 

de Belém, é o círio de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do município de Irituia. 

Conselheiro Nelson já esteve lá no círio, Conselheiro Luís também já esteve lá no círio e já 

se comprometeu que esse ano vai de novo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Cumprimentar a conselheira Rosa Egídia 

e ao doutor Odilon pelo aniversário e como sempre a gente faz, é com muita alegria que a 

gente faz, boa a lembrança da conselheira Lourdes. Presidente, registrar aqui os nossos 

parabéns, a nossa alegria pela saúde, pelo trabalho, pela família desses nossos colegas. 

Doutora Rosa e doutor Odilon, desejando a eles, além de um feliz aniversário, que o nosso 

Senhor, meu Deus, continue abençoando Vossa Excelência, as vossas famílias e nos 

proporcionando esse convívio de aprendizado e eu aprendo muito com Vossas Excelências, 

de harmonia, de integração, na busca do nosso melhor oficio, da melhor maneira possível. 

Parabéns doutora Rosa. Parabéns, doutor Odilon. Que o nosso Senhor, meu Deus abençoe 

a vocês, com uma saúde, com muita alegria, não só da pessoa da doutora Rosa, como na 

pessoa do doutor Odilon, extensivo às famílias de Vossas Excelências. Então, senhora 
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Presidente, fazendo esse registro, agradecendo a Vossa Excelência ter disponibilizado a 

palavra, cumprimento a Vossa Excelência e parabéns aos nossos colegas que também 

trabalham aqui, conosco. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Também, senhora Presidente, na esteira da lembrança de Vossa 

Excelência, tanto a conselheira Rosa e ou conselheiro Odilon, principalmente que Deus os 

abençoe com saúde. A vida de ambos são vidas de servem de exemplo a muitas pessoas, 

pela tenacidade, pela luta, pelo objetivo e aqui da minha parte, quero continuar merecendo 

esses ensinamentos, que embora, seja eu o mais velho aqui, muito aprendo com os mais 

novos. Desejar a ambos, sucesso pleno neste Tribunal, eles têm muito a contribuir com esta 

casa, com o pais, no aprimoramento deste Tribunal. Nós estamos, com certeza, também 

utilizando isso em beneficio na sociedade brasileira. Então, o pedido fundamental é esse, é 

que Deus abençoe com muita saúde e continue na trilha que vem traçando até hoje, 

juntamente com seus familiares. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu me dei conta que quinta-feira não tem sessão. 

Era sempre bom a gente cumprimentar no dia, ou um dia depois, em relação a aniversário, 

mas a sessão de quinta não vai acontecer, então vou me dirigir hoje, antecipadamente. O 

que é que a gente pode pedir para quem está próximo da gente, para quem a gente 

considera amigo? As bênçãos de Deus, é felicidade - a gente tem o direito de ser feliz – 

saúde, paz, é isso que eu peço hoje, doutora Rosa Egídia, para a senhora e para o nosso 

colega, conselheiro Odilon. Sejam felizes, vida longa com saúde e paz. Continuem 

inspirados para servir da melhor forma possível a causa pública. Deus os abençoe. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Bom dia a todos. Da mesma forma, eu quero parabenizar essas duas pessoas 

maravilhosas, que souberam usar das bênçãos que o Senhor deu, saúde e inteligência, para 

cumprirem seus méritos e se tonarem uteis, não apenas para si mesmos, mas para família e 

para a sociedade. São pessoas cercadas de bênçãos, que tem esposos maravilhosas, tem 

filhos também, que são bênçãos, ou seja, são repletos de sandes bênçãos do Altíssimo, por 

isso são felizes e merecem ser mais felizes ainda. Que o Altíssimo possa conceder 

esperança, que tenham a esperança da eternidade, de habitar com o senhor para todo o 
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sempre, como disso o apóstolo Paulo: “se não crescemos na eternidade, seriamos os mais 

infelizes de todos os homens”. Que Deus os abençoes. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora Presidente, também rapidamente, só 

para desejar felicidades aos aniversariantes, conselheira Rosa Egídia, Conselheiro Odilon 

Teixeira e pedir para que Deus os abençoe e guarde, que Deus faça resplandecer o seu 

rosto sobre vocês, vos dê shalom la rhema, paz e posteridade, longa vida e ilumine vossas 

mentes e vossos corações, sejam felizes e que conceda muitos anos de vida a vocês, sempre 

com saúde, ao lado de vossos familiares, com alegria de viver de sempre. Parabéns, 

felicito-vos e desejo as melhores bênçãos possíveis do Altíssimo, aquele que nos guarda, 

aquele que nos protege, razão da nossa vida e da nossa existência. Parabéns. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia, 

Presidente. Conselheiros, conselheiros substitutos, representante do Ministério Público. 

Também peço a palavra, apenas para registrar os parabéns aos dois colegas, os mais 

recentes conselheiros do Tribunal de Contas, que abraçaram muito bem o cargo de muita 

responsabilidade, e cima de tudo, são pessoas que eu desejo todo o bem, todo o sucesso, 

não somente na vida profissional, mas pessoal e assim como o Conselheiro Luís Cunha, eu 

gosto de parabenizar no dia ou depois, mas como não vai ter sessão durante a quinta, já 

antecipo. Meus parabéns, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Senhora Presidente, inicialmente, começar parabenizando a senhora 

pela data que se passou, dia cinco, também esteve de berço e externar meus votos de uma 

vida longa, leve, cheia de realizações a senhora e aos próximos aniversariantes, 

conselheiro Odilon, conselheira Rosa Egídia, que todos tenham uma vida longa e leve, 

cheia de realizações, de saúde, de felicidade, ao lado dos seus. É o meu desejo. É um 

prazer e uma honra muito grande ombrear com vocês aqui, no controle externo paraense. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Apenas me somar as homenagens ao conselheiro Odilon, parabenizando, desejando 

tudo de melhor, as bênçãos de Deus na vida dele e da família dele, assim como já desejei 

pessoalmente a senhora, mas não registrei em plenária, devida a minha ausência na sessão 
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passada, pois estava representando o Tribunal no Congresso, junto ao Tribunal de Justiça, 

lhe desejando, repetindo, tudo que lhe desejo agora, neste momento. Saúde, paz, felicidade 

junto da sua família. Agradeço os demais conselheiros pelas palavras bonitas que calaram 

fundo em meu coração. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, conselheiro Nelson, conselheiro Cipriano, que estava 

conosco, conselheiro Luís Cunha, conselheira Rosa, dileto Procurador de Contas Felipe, 

conselheiros substitutos Julival, Daniel e Edvaldo, senhoras e senhores, todos os que estão 

ouvindo e assistindo essa sessão pela internet. Muito obrigado. Parabéns conselheira Rosa, 

também, seja feliz ao lado dos seus familiares, dos seus amigos, continue - como todos 

lembraram – com a tenacidade que lhe é peculiar. A vida, nos tem demonstrado, a 

maturidade de cada um, que a gente pode mais, a cada dia e gente tem muito ainda a 

contribuir. Eu agradeço a todos pelas gentis palavras e é isso, Presidente. Tocando a gente 

arruma o barco de acordo com o vento e não esperando quando o vento toca. Obrigado a 

todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Gostei, poético. Esta presidência, mais uma vez, reitera os parabéns a 

todos e agradecimento a todos vocês que se manifestaram pela passagem do meu 

aniversário, muito obrigada. Se manifestaram através de cartões, mensagem, por telefone, 

mensagens diretamente no meu ouvido, enfim, obrigada e parabéns, mais uma vez. Mas nós 

ainda temos uma matéria administrativa. Senhores Conselheiros, foi distribuído na sessão 

do dia cinco, através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências, proposta de 

Resolução para autorizar a presidência a celebrar acordo de cooperação técnica, com o 

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, com o fim de aderir ao 

Programa Nacional de Fortalecimento das Ouvidorias. Doutora Rosa mandou, foram 

distribuídos pelo conselheiro Odilon, foi distribuído nos e-mails, nós estamos solicitando a 

esse douto plenário, autorização. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.957 desta data. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, 

apenas para esclarecer, trata-se apenas de uma adesão a um programa já existente, 

coordenado e implementado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1697

Controladoria Geral da União, inclusive, o Ouvidor Geral da União estará aqui em Belém, 

fará uma visita a este Tribunal, às 14:30, hoje, doutor Gilberto Valter Junior, apenas para 

oficializar a adesão. Informo também que a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, 

desde a administração passada, capitaneada pelo doutor Odilon, já faz parte do Ouve 

Pará, que é o fórum de ouvidorias do Estado do Pará, que tem como objetivo a articulação, 

cooperação, planejamento coletivo de assuntos de interesse das ouvidorias, buscando 

sempre o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento do estado democrático de direito. 

Ressalto, por fim, que a ouvidoria do Tribunal, na pessoa de sua diretora, doutora Tatiana 

Vieira Moreira da Silva, passou a integrar a coordenação da nova gestão do Ouve Pará, 

para o biênio 2017/2019, no cargo de secretaria adjunta. Era isso, conselheiros. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Parabéns a doutora Rosa, junto com a equipe da ouvidoria, parabéns ao doutor 

Odilon que começou esse trabalho e ela, a doutora Rosa, está dando a sequência. Parabéns 

a doutora Tatiana, que tem se desdobrado, inclusive também tiveram, recentemente – não 

é, doutor Odilon? – a participação na cidade de Santa Catarina, através das corregedorias 

e ouvidorias, e a doutora Tatiana se fez presente, representando a ouvidoria, doutor 

Odilon, doutora Rosa não pode estar presente, mas a doutora Tatiana foi e trouxe muitas 

novidades e, dentro dessa proposta de adesão, nós gostaríamos de contar, nesse momento, 

com a participação, porque veio através da ouvidoria. Como fizemos o planejamento, 

ainda há pouco, a doutora Rosa, junto à ouvidoria, fez todas as adequações necessárias 

para o momento em que nós estamos vivendo. Parabenizo o doutor Odilon e a doutora 

Rosa e, principalmente, a equipe em nome da doutora Tatiana. Conselheiro Nelson, está 

em discussão. Conselheiro Luís, está em discussão. Ninguém discute. Em votação. 

Conselheiro Nelson, Vossa Excelência está de acordo? Conselheiro Luís, Vossa Excelência 

está de acordo? Conselheiro Odilon, Vossa Excelência está de acordo? Doutora Rosa? 

Então, todos estão convidados, quem puder, hoje às 14 horas, porque está havendo um 

encontro e o representante do Ministério da Transparência está aqui, em Belém, e hoje às 

14 e 30 estarão no gabinete – ele vai dar uma passada no gabinete da presidência – para a 

assinatura desta adesão. Vossas Excelências então todos convidados. Antes de dar por 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1698

encerrado, gostaria de dizer que quinta-feira não teremos sessão plenária, em razão do 

feriado. Na sexta-feira, também facultado. 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 treze minutos (10h13min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

ata. 

 
Belém, 10 de outubro de 2017. 
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