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ATA Nº 5.517 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de dezembro 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Edvaldo 

Fernandes de Souza e Daniel Mello; e ainda o Excelentíssimo Senhor representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador-Geral Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a 

ausência do conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em gozo de férias, 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 sete (07) de dezembro de 2017, na forma 

do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, 

razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário. Manifestação do 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 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, a presidência, antes de 

determinar ao senhor secretário o seguimento da sessão, solicitou a inversão da pauta, com 

primazia aos processos números 03, 01, 06, 07 e 08, obtendo, por conseguinte, a unanimidade 

dos pares. Então, foi dado início à pauta com o anúncio do Processo nº 2016/50599-7, que trata 
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do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Furtado Rebelo, Procurador Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que antes de pronunciar-se quanto ao feito do processo, apresentou rápida manifestação: 

Bom dia senhora Presidente Lourdes Lima, senhora Conselheira Relatora Rosa Egídia, demais 

Conselheiros, Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Odilon Teixeira, Ilustre Conselheiro Substituto 

Julival, Daniel e Edvaldo, forte abraço, senhores servidores, jurisdicionados, advogados, 

cidadãos aqui presentes. Senhora Presidente, como bem pontuado pela Conselheira Relatora, 

trata-se de um Recurso de Reconsideração em que o Ministério Público de Contas pugna pelo 

seu conhecimento, mas no mérito pelo seu desprovimento e brevemente explanarei o porquê. 

Na sua irresignação, o recorrente não logrou demonstrar nenhum fato novo ou algo que 

obstasse a manutenção do Acórdão recorrido. Explico: em suas alegações aduz que não houve 

dano, desvio ou superfaturamento, razão pela qual não haveria fundamento jurídico para 

imposição da pena de multa, quando sabemos que o Regimento e a Lei Orgânica desse 

Tribunal é clara em impor a pena de multa nos casos de irregularidade sem imputação de 

dano, quando há grave violação à norma legal e é justamente o que repousa nos autos. Apenas 

para ficar em uma irregularidade das inúmeras que foram descortinadas pela unidade técnica 

e reiteradas por esse plenário, cito a contratação de empresa do grupo econômico do ex-

gestor, inclusive do seu filho, embora a Lei de Licitações não tenha essa vedação expressa 

quanto à contratação de empresa do filho do gestor, todo o arcabouço principiológico sob o 

qual ela foi erguida, veda, naturalmente, esse tipo de contratação como é posição sedimentada 

no TCU e já foi reiteradamente decidido por essa Corte. Então, senhores Conselheiros, 

senhora advogada aqui presente, com todo o respeito, o Ministério Público pugna pelo 

conhecimento, mas no mérito pelo total desprovimento da irresignação, ou seja, conhecimento 

e desprovimento do Recurso de Reconsideração, manter inalterado o Acórdão nº 55.309/2015 

dessa Corte de Contas no que concerne a irregularidade das contas e as multas regimentais ao 

recorrente. Presente em plenário a senhora Liliane Rebelo de Barros, procuradora do 

recorrente, fez a seguinte manifestação de defesa: Bom dia, senhores Conselheiros. Vou tentar 

ser breve e sucinta. O presente convênio, firmado entre a Prefeitura e a SESPA foi incialmente 

levantado em 900 mil, houve uma alteração para 200 mil no decorrer e só foram repassados os 
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200 mil. Nos relatórios, o principal questionamento é referente à compra de combustível da 

empresa que pertence a parente do gestor, no entanto, a gente precisa retornar a 2006 e trazer 

alguns fatos que possam, digamos assim, iluminar no conhecimento do que acontece na cidade 

no momento em que o gestor decide pela contratação após o devido processo licitatório. Em 

2006 haviam apenas três postos no município, dois eram de parentes, um, digamos assim, a 

gente entende que o processo licitatório prescinde vários documentos e na oportunidade a 

gente não vai poder demonstrar porque ele não participou, o terceiro. E não seria viável 

contratar de fora porque provavelmente ele iria contratar algum posto local com sobre preço, 

então seria mais vantagem procurar os postos que atendessem na cidade, que à época eram 

três, é verificado inclusive no cadastro da Agência Nacional de Petróleo. Os relatórios técnicos 

apontam para o cumprimento do objeto do convênio, tanto da SESPA quanto da Controladoria 

de Compras, não ficou demonstrado qualquer ato que pudesse macular, ou seja, a finalidade 

do convênio foi atendida e o que se guerreia através do recurso não é a multa, mas essa 

irregularidade das contas que a gente sabe que penaliza o gestor, no mundo jurídico o nome 

dele vai ser no que seria o rol de culpados, que são os gestores que tiveram contas reprovadas 

e não tem, dentro desse processo, algo que possa que possa dizer que houve o desvio, houve a 

improbidade. Quando houve o devido processo licitatório os preços eram compatíveis, não 

houve nenhum apontamento nesse sentido, da malversação da obra pública, que é o que o 

Tribunal e o controle externo buscam, a eficácia, eficiência. E isso se alcançou, com o 

atendimento social que era o propósito do convênio, que era o barco da saúde, que viajava 

pelo interior com médicos dentistas para fazer alguns trabalhos específicos que não tem nos 

postos de saúde físicos do local. Para se trazer uma informação que eu considero relevante, do 

valor do convênio de 200 mil, o valor de compra de combustível foi 22 mil, o que é compatível 

com o período e a duração de uma viagem. Na verdade, no convênio o custo para cada viagem 

era estimado entre combustível, medicamentos e alimentação em 100 mil reais e desse valor, 

no caso aqui a gente tem uma aquisição de combustível que equivale a 10%, então não é um 

valor que possa transferir algum caráter de benefício ou proveito pessoal como foi levantado e 

como a gente apenas questionou que não foi apontado de forma específica um ato que 

maculasse ou viciasse o processo licitatório que faz parte do processo. Agradeço a palavra. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no 
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sentido de conhecer do Recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Seguiu-se à votação: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a relatora. Em 

seguida, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando 

preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato 

deferido pela Presidência. Logo após foi anunciado o Processo nº 2010/50695-3, que agasalha a 

prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Encargos Gerais-Corpo de Bombeiros, exercício financeiro de 2009, 

responsável Paulo Gerson Novaes de Almeida, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

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

e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor parcial 

e aplicação das multas regimentais e com a necessidade de realização de Inspeção 

Extraordinária, para apurar o real prejuízo causado ao Erário Estadual e promover a devida 

responsabilização e o necessário ressarcimento aos Cofres Públicos do Estado. A presidência 

tornou público que o responsável supracitado não esteve presente e nem se fez representar à 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, e, aplicar ao 

seu responsável as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelas graves infrações às 

normas legais e R$906,00 (novecentos e seis reais), pelo descumprimento de prazo, e, ainda, 

determinações e recomendações ao Corpo de Bombeiros. Consultado o plenário este se 

manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a posição do relator. Imediatamente, foram anunciados os 

Processos nºs 2015/51326-4; 2015/51410-0 e 2015/51413-2 que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo indeferimento do registro, com 

recomendações ao Igeprev e à Sead, e por fim solicitar a citação dos responsáveis pelas 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir os registros. Seguiu-se à 
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votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o 

relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Divirjo do 

relator para deferir o registro em caráter excepcional. Em sua oportunidade de voto, sua 

Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente), invocando preceito 

regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos. Neste momento o Conselheiro 

André Teixeira Dias, adentrou ao Plenário, registrando-se, em seguida, a saída do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior.  Dando prosseguimento à sessão, foi anunciado o Processo 

nº 2016/50035-9, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Pró-Saúde - Associação 

Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, anunciando-se o impedimento da 

conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação no julgamento desse processo. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo não conhecimento do pedido, e, 

no mérito, por sua improcedência. A presidência anunciou que, embora regularmente 

notificado, o recorrente não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria foi 

posta à discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão no sentido de receber o presente pedido de rescisão como mera 

petição, para que seja reconhecida, de ofício, a nulidade parcial do julgamento do Processo 

n.2009/53163-6 no tocante à responsabilização solidária da Pró-Saúde Associação Beneficente 

de Assistência Social e Hospitalar, haja vista a inexistência de sua citação válida no curso 

daquele feito, com a reabertura da instrução a fim assegurar o contraditório e a ampla defesa à 

peticionante, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal c/c os artigos 174 e 176 

do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aplicável subsidiariamente no âmbito 

desta Corte de Contas, a teor do artigo 290 do Regimento Interno. Consultado o plenário este se 

manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a posição 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 André Teixeira Dias. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, inicialmente eu quero dar um especial 
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bom dia ao Conselheiro André que está aniversariando hoje e eu preciso me ausentar e eu 

aguardei a chegada dele para devidamente cumprimentá-lo e dar um abraço pelo seu 

aniversário, desejando a ele que Deus o ilumine, continue iluminando e tudo de bom para você, 

para a família, para os seus familiares. Parabéns André. Eu agradeço à Vossa Excelência o 

deferimento de me permitir inverter a pauta para que eu possa me deslocar ao médico, 

obrigado, Vossa Excelência. Neste momento o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

retornou ao Plenário; e no prosseguimento foi anunciado o Processo nº 2016/50816-8, que 

cuida do Pedido de Rescisão formulado por Adão Ribeiro Soares, Procurador Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo não conhecimento do pedido e, 

caso não seja esse o entendimento, no mérito pelo seu desprovimento. A presidência anunciou 

que, apesar de notificado, o peticionante supra não esteve presente e nem se fez representar. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do pedido de Rescisão, para 

no mérito negar-lhe provimento. Consultado o plenário este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição da relatora. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2016/50861-2, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Carlos Coelho da Cruz, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento do recurso, para 

no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra, os termos do Acórdão nº 55.594 desta 

Corte de Contas. A presidência tornou público que o recorrente, mesmo notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

conhecer do Recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário acatar por unanimidade a posição da relatora. Sem detença, foi anunciado o Processo 

nº 2006/52856-6, que cuida do ato de Aposentadoria em favor de Marina Pereira de Sousa, 
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Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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 voto para deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar unanimemente a posição do relator. No curso da sessão, foi chamado à ordem da pauta o 

Processo nº 2016/51236-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Inez Barros do Rego 

Baptista, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. 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, com a correção do ato nos moldes sugeridos pela unidade técnica, e em não havendo a 

devida correção o ato de aposentação deve ser indeferido o registro. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para deferir o 

registro. Consultado o plenário este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2007/54453-5, que trata do ato de Pensão em favor 

de Francisco Santos Barbosa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, anunciando-se o impedimento da conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes de atuação no julgamento desse processo. 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 

de discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

voto para deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno 

deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a 

partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, a presidência anunciou não haver assuntos atinentes à matéria administrativa, 
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colocando a palavra à disposição: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral 

Felipe Rosa Cruz: Senhora Presidente, desde já muito obrigado, peço desculpas e todas as 

vênias a todos os conselheiros, mas eu tenho que me retirar agora. Mas eu não posso sair sem 

antes registrar aqui, de público, meus parabéns, minha satisfação de poder conviver aqui no 

controle externo e aprender diariamente com o Conselheiro André Dias, uma pessoa que desde 

que eu cheguei aqui me acolheu de forma bastante fraternal e é alguém por quem eu nutro uma 

amizade muito especial e verdadeira. Então Conselheiro André, são os meus votos pessoais, 

mas eu tenho certeza que eu posso falar em nome todos os demais colegas e de todos os 

servidores do Ministério Público de Contas, nós desejamos ao senhor uma vida longa, leve, 

repleta ainda de mais realizações e que o senhor possa nos continuar brindando com seus 

ensinamentos, nossas conversas, divagações, é um aprendizado constante conviver com o 

senhor aqui. Meu muito parabéns e leve meu abraço fraterno e sincero, de alguém que lhe 

admira e lhe quer muito bem, parabéns Conselheiro. E obrigado a todos, mais uma vez eu peço 

vênias e desculpas por ter que me ausentar tão brevemente no final da sessão, obrigado, um 

abraço a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Mas se tiver resolvido, meio dia nós temos a Cantata do Natal. 

Então nós agradecemos a presença do nosso procurador que se despede e continuemos a nossa 

sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Conselheira, cumprimento Vossa Excelência, meu colega Conselheiro Nelson, decano, 

Conselheiro André, Conselheira Rosa, Conselheiro Substituto Doutor Julival, Doutor Daniel, 

Doutor Edvaldo, o nosso querido secretário Tuffi, Doutor Jorge, seja bem-vindo de volta à 

ativa, senhoras e senhores da galeria. Rapidamente eu queria só cumprimentar, Presidente, a 

exemplo do Conselheiro Nelson e Vossa Excelência, e do próprio Doutor Felipe, registrar aqui 

a nossa alegria, a satisfação pelo aniversário do meu colega, amigo Conselheiro André Dias. 

Obviamente que é mais um ano de vida, de trabalho, de luta e nós agradecemos a Deus por 

isso e eu quero dizer, em oração rogar a Deus que sempre continue abençoando o Conselheiro 

André com muita saúde, sabedoria, inteligência e dedicação na vida que ele tem, um grande 

líder não só aqui no Tribunal, na família dele, entre os amigos, uma pessoa realmente muito 

legal, muito bacana, espetacular. Então quero pedir, senhora Presidente, fazer esse registro e 

pedir aqui que a Casa envie, obviamente o plenário oficialmente, os votos de congratulações, 
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parabéns, pelo aniversário, mais um ano de vida, que Deus continue te abençoando e que tu 

consigas viver sempre assim como uma pessoa maravilhosa que você é entre os amigos. Tudo 

de bom para você, extensivo à sua família, sua esposa, seus filhos maravilhosos, é uma família 

abençoada. Então feliz aniversário e meus parabéns, que Deus continue te abençoando. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Da mesma forma, já brevemente me referi anteriormente, mas gostaria de me associar às 

felicitações, às orações de todos os que me antecederam aqui, dizer que comungo da opinião 

deles, da alegria, da convivência com Vossa Excelência, é um grande prazer, é um aprendizado 

a sua gentileza, a sua educação, muito alegra o dia de todos nós aqui no Tribunal de Contas. 

Lhe desejo muita saúde, toda a felicidade possível junto dos seus queridos familiares, parabéns 

Doutor André. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Primeiramente agradeço às palavras dirigidas pelo Conselheiro Nelson e Conselheiro 

Cipriano, são palavras generosas e enigmáticas na verdade. O grande consultor desses 

direitos, de finanças futurísticas inclusive, virtuais é o Conselheiro Cipriano e também o 

Conselheiro Nelson que aderiu a visão dele. Em segundo lugar eu quero parabenizar também o 

Conselheiro André, Conselheiro André Dias é semelhante a Benjamin Button, aquele quanto 

mais o tempo passa mais jovem vai ficando, o jovial Conselheiro André. É um prazer conviver 

com o Conselheiro André, uma pessoa que realmente a gente aprende muito em todas as áreas, 

em todos os assuntos que ele fala, eu o considero como um filósofo da vida, um grande amigo o 

Conselheiro André. Desejo que a sua saúde, Conselheiro André, seja tão boa, tão agradável, 

tão forte quanto é a sua aparência física, uma aparência tão jovial, uma pessoa tão admirável 

de semblante. Que Deus lhe abençoe ricamente, juntamente com sua família, um feliz 

aniversário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Já falei e ratifico os votos de desejo de saúde, felicidades, alegria, sucesso para o Conselheiro 

André Dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: 

Senhora Presidente, senhores Conselheiros, cumprimento a todos, Conselheiro Nelson Chaves, 

Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro André Dias, Conselheira Rosa Egídia. E queria, 

logicamente, senhora Presidente, desejar feliz aniversário ao Conselheiro André Dias, dizer da 

minha admiração também pelo Conselheiro e algumas características que eu vejo em Vossa 

Excelência são um guerreiro da vida, um intelectual, uma pessoa extremamente cativante e 
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especial por ser cativante, verdadeiro e sincero, e ainda que essa sua característica da 

sinceridade que por vezes tão sincero é e essa sinceridade é tão pura e tão verdadeira, que nem 

sempre quando conversamos as suas palavras nos agradam, porque contrariam, por vezes, o 

que nós pensamos, mas ainda assim o respeito é tão grande pela sua capacidade de cativar as 

pessoas que as pessoas saem convencidas de que a verdade está com Vossa Excelência, mesmo 

discordando de algumas ponderações e colocações. Isso faz de Vossa Excelência um ser 

humano muito especial, certamente ao longo de sua vida muitas amizades conquistou por essas 

características, acho Vossa Excelência, entendo em Vossa Excelência uma pessoa especial, 

iluminada realmente, um ser que cativa as pessoas, que acolhe as pessoas, aberta ao diálogo e 

extremamente, como colocou o Conselheiro Julival e eu vou colocar em uma outra expressão, 

um intelectual, um filósofo, sapiência não só escolástica, acadêmica, mas também de vida e 

gosta de partilhar isso com as pessoas e ajuda no crescimento das outras pessoas. Agradeço 

pelas conversas que tivemos e muito tenho aprendido com Vossa Excelência, meus parabéns, 

que Deus abençoe a sua vida, a sua família e continue sendo essa pessoa que é, pura, 

verdadeira, sincera, cativante, realmente uma pessoa especial. Parabéns Conselheiro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: 

Bom dia a todos. Peço a palavra também para me associar, Conselheiro André, à passagem do 

seu aniversário. Desejo meus parabéns, de coração, é uma honra ter o convívio com Vossa 

Excelência, como já foi dito aqui, sempre nas conversas transmite muita sabedoria, muita 

transparência e eu acredito que é o melhor para que seja acrescido para a gente é falar a 

verdade, ser o mais transparente o possível, mesmo que no momento a gente tenha que 

assimilar com uma certa calma, mas é o melhor para todos nós, é isso que nos faz crescer. 

Reforçando os parabéns e desejo um dia bastante abençoado para você, sua família, é sempre 

bom tê-lo conosco aqui. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Está em votação a proposta do Conselheiro Cipriano Sabino e eu 

também me associo à todas as manifestações aqui apresentadas, Conselheiro. Só faço assinar 

embaixo de tudo que aqui foi dito, Vossa Excelência é tudo isso e muito mais. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício 

nº 281-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Eu estou muito feliz. Estou feliz por esse ambiente carinhoso que eu convivo com 
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os senhores e com o Tribunal como um todo, eu sinto carinho em olhar de cada servidor, de 

cada um da terceirizada, então me é uma felicidade enorme todo dia que eu tenho a 

oportunidade de vir para cá. Eu sonho com o Tribunal que a gente está construindo e sei que 

essa construção Conselheiro Nelson, que Vossa Excelência se esforça há mais tempo do que 

nós outros, é uma construção difícil porque como ela é fruto de muitos pensamentos com 

histórias e experiências diferentes, leva um tempo para que a visão da gente possa ser 

assimilada por outros. E nesse caminho também, a visão da gente muda porque os outros 

também colonizam a mente da gente e tem sido para mim um momento, por seis anos como diz 

o Tuffi, seis anos espetaculares da minha vida o tempo que eu tenho convivido com todos aqui. 

O Cipriano, a Lourdes, o Luís, que já tínhamos antes outros 20 anos convivendo, era uma coisa 

que eu já prévia, mas por exemplo Rosa, o Nelson era amigo do meu pai, a minha relação 

pessoal com ele era do Nelson amigo do papai e do Nelson era do André filho do Juca. Eu ter a 

felicidade de ser colega dele foi muito espetacular e ter a visão de mundo de sociedade olhado 

pelas lentes dele, modifica também a minha forma de ver, assim como cada um assim modifica. 

A Rosa que é a nossa colega mais recente, em tão pouco tempo já me influencia tanto, é muito 

difícil hoje eu tomar uma decisão sem antes conversar contigo, se eu tenho dúvida em um voto 

eu digo: “não, vou mandar para a Rosa porque eu preciso conhecer o ponto de vista dela” e 

isso é importante porque isso desenvolveu entre nós uma confiança de saber que todos 

perseguimos o que possa ser melhor para o Tribunal e para o nosso estado. Estou muito feliz 

porque sinto nesse final de ano, diferente do que eu sentia no ano passado, me sinto muito mais 

forte Conselheiro Nelson, quer dizer, eu penso o que vai acontecer daqui a três, seis meses, um 

ano e no final do ano passado eu não tinha essa expectativa, eu me sentia fraco, não conseguia 

planejar. Então esse é um momento muito especial, não só por estar completando os nossos 

primeiros seis anos aqui dentro, mas porque mais do que contar o aniversário, é o momento 

que eu celebro de renovar esperança, chegando o final do ano com a passagem do Natal e 

tantos sonhos que a gente faz para o nosso estado, para o nosso país. Obrigado a cada um que 

com o olhar de aprovação, olhar de carinho tem me motivado, estimulado e me ajudado a 

vencer as dificuldades do dia a dia, muito obrigado de coração. Manifestação da 

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

que Deus continue lhe abençoando. A palavra continua à disposição dos senhores 
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Conselheiros. Como ninguém mais se manifesta, agradeço primeiro a Deus, aos Conselheiros, 

Nelson Chaves, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro André Dias, Conselheira Rosa e 

Conselheiro Odilon que já se retirou também. Aos auditores Conselheiros Substitutos, Julival, 

Daniel e Edvaldo também nossos agradecimentos, aos servidores em nome do Tuffi, do Jorge 

nossos agradecimentos. Agradecemos também aos jurisdicionados, aos procuradores e 

procuradoras de jurisdicionados que estiveram aqui conosco, agradecemos aos servidores e 

servidoras desta Corte de Contas e aos internautas que nos acompanham todas as terças e 

quintas-feiras, acompanham nossas sessões plenárias, o nosso agradecimento. 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 onze horas (11hs) e mandou que eu, Jorge 

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

presente ata. 

 

Belém, 12 de dezembro de 2017. 
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