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ATA Nº 5.520 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia nove (09) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira Presidente, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes,  além do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, Daniel Mello, Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de 

Contas Silaine Karine Vendramin, 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 às ausências dos conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, Odilon Inácio Teixeira e Milene Dias da Cunha em gozo de férias 

e André Teixeira Dias por motivo de força maior. Em seguida, Sua Excelência informou que a 

Ata da Sessão Ordinária Nº 5.519 de 19.12 não será deliberada em face de ausência de quórum 

para sua aprovação. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a 

Presidência solicitou a retirada de pauta dos Processos nºs. 2015/51326-4, 2015/51410-0, 

2015/51413-2, 2016/50599-7 face a ausência do relator. Em seguida, Sua Excelência 

determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2013/53236-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Paulo 

Tadeu Fernandes de Senna, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50746-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Cultura, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, registrando-se na ocasião que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, às fls.50 dos autos, julgou-se suspeito para votar no presente 

processo, razão pela qual a presidência convocou o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha 

compor quórum e participar da votação deste 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 pela denegação dos registros, sem prejuízo da sujeição 

de multa ao ordenador responsável pelas contratações e extensiva à autoridade que anuiu às 

contratações e ainda determinações à Secult, Casa Civil e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada 

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

seu voto para deferir em caráter excepcional os registros. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanhou o 

relator; Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha pediu vênia ao eminente relator 

para votar, acompanhando o setor técnico, pelo indeferimento dos registros, com as devidas 

recomendações; Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanhou o voto do relator. Em seguida a Presidência proclamou que, por maioria de votos 

(3x1) o voto do relator foi aprovado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à 

disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência já o 

fiz de algumas maneiras, mas faço agora no plenário pessoalmente desejando um abençoado 

ano de 2018 e obviamente que rezando e torcendo que Deus sempre ilumine o seu caminho com 

sabedoria, inteligência que Vossa Excelência tem e dando saúde, nos conduzindo aqui na Corte 

de Contas na busca da nossa missão e da nossa visão, enfim, dos nossos compromissos. 

Doutora Silaine, eu já tinha cumprimentado Vossa Excelência em uma outra oportunidade, no 
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plenário até brinquei dizendo: “a futura comandante do Ministério Público” e agora já com a 

eleição consolidada, desejo muito sucesso, que tenha discernimento, sabedoria, tranquilidade 

em momentos às vezes difíceis. Vossa Excelência conhece bem a Instituição que trabalha e com 

humildade e respeito me coloco a disposição. No que eu puder contribuir e ajudar, de todas as 

formas, que Vossa Excelência faça um excelente trabalho. A nossa parceria no Tribunal de 

Contas com o Ministério Público, independentemente de qualquer questão, ela é importante 

sim para no final, que o nosso trabalho seja executado com êxito. Eu me coloco humildemente 

a disposição, desejando sucesso total, cumprimentando a todos os seus colegas pela eleição de 

Vossa Excelência e desejando também um feliz ano novo para a senhora. Meu colega, 

presidente conselheiro Luís Cunha, Conselheira Rosa Egídia, doutor Julival, doutor Daniel, 

doutor Edivaldo. Presidente, em primeiro lugar eu queria rapidamente a todos que nos 

assistem aqui na galeria, os servidores da casa que estão nos acompanhando também pela 

internet. Um abraço a todos. Presidente, eu queria propor, se os conselheiros concordarem, a 

gente enviar votos de congratulações, desejo de sucesso, êxito também como fiz a Vossa 

Excelência e a Doutora Silaine, a nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade. Foi 

eleita agora no final do ano uma chapa que terá biênio de 2018 e 2019, terá a diretoria do 

Conselho Regional de Contabilidade onde foram eleitos a presidente Ticiane Lima dos Santos; 

como vice-presidente de administração o Doutor Antônio Carlos Sales Ferreiras Junior; vice-

presidente de finanças de controle interno o Doutor Rafael Laredo, que são servidores do 

Tribunal de Contas do Estado; e a diretoria vem, presidente de registro é Ribamar França 

Nunes Filho; presidente de ética, disciplina e fiscalização, Ian Pinheiro; vice-presidente de 

desenvolvimento profissional, Rodrigo Silva Cavalcanti; vice-presidente de integração 

regional, Carlos Augusto Frota Sodré. Então, Sra. presidente, o conselho regional de 

contabilidade ele pode e já faz isso, contribui muito para essa questão da administração 

pública, contabilidade, a gestão dos municípios, enfim, e todos os órgão do estado. Eu queria – 

como parceiro do TCE que é, de muitos anos, o Conselho Regional de Contabilidade – enviar 

votos a nova diretoria, cumprimentando todos, especialmente porque nós temos dois servidores 

efetivos do Tribunal que compõem a diretoria desse conselho, desejando sucesso a eles, 

sabedoria e que eles consigam alcançar todas as metas que eles estabelecerem. Eu queria 

pedir ao plenário, Sra. Presidente, que enviasse votos ao Conselho Regional de Contabilidade, 
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parabenizando, cumprimentando e desejando sucesso da mesa diretora do Conselho Regional 

de Contabilidade. Também quero aproveitar a oportunidade, no mesmo sentido, a gente 

também já deu os parabéns e cumprimentar a Audicon. A Audicon comemorou, no dia seis de 

janeiro, 100 anos da criação do cargo, o cargo foi criado pela nº Lei 3.454 de seis de janeiro 

de 1918, extados 100 anos completou o cargo de Ministro substituto e Conselheiros substitutos, 

que eram auditores que substituíam conselheiros e agora é conselheiro substituto. Eu queria 

também, se o plenário assim concordar, enviar as nossas considerações, reconhecimento e 

parabéns por essa importante missão, esse cargo decisivo que colabora muito, de forma 

dedicada, efetiva, as Cortes de Contas. Vai, Sra. Presidente, o nosso cumprimento do Tribunal 

de Contas do estado do Pará, se todos concordarem, ao Ministro Marcos Bemquerer, que é 

presidente da Audicon e também sempre contribuiu muito com o Tribunal de Contas do estado 

do Pará em vários eventos e situações; e aos nossos colegas, conselheiro substituto Doutor 

Julival; conselheira substituta Doutora Milene; conselheiro Doutor Daniel Mello; e 

conselheiro Doutor Edivaldo Souza. A nossa manifestação será à Audicon que, obviamente, a 

todos do Brasil e ao Ministro, e aos nossos colegas diretamente que estão trabalhando 

conosco. É uma manifestação de comemoração de 100 anos, o Tribunal completou 70 anos, o 

cargo de conselheiro e de ministro foi criado muito antes, obviamente, muito mais do que isso. 

Depois veio a criação dos cargos de conselheiro substituto e ministro substituto. Eles 

completaram essa data de 100 anos e eu queria enviar os votos de parabéns, numa 

demonstração nossa de reconhecimento da importância do trabalho dessas pessoas nas 

efetividades das decisões dos Tribunais de Contas do Brasil inteiro. Eram essas duas 

manifestações, Sra. Presidente, que eu quero colocar com humildade a disposição dos colegas 

para manifestações, se concordarem, enviaremos os votos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Sra. Presidente, eu queria votar os dois, mas eu 

não estou com pressa não, mas dizer o seguinte. Primeiro, a referência ao Conselho Regional 

de Contabilidade, cumprimentar o conselheiro Cipriano Sabino, pela feliz ideia no dia de hoje, 

de fazer esses dois comentários. O primeiro, em relação ao Conselho Regional de 

Contabilidade porque sempre foi parceiro nosso, de todas as administrações do TCE. É 

importante destacar a participação na diretoria do Conselho Regional de Contabilidade de 

dois servidores nossos, o servidor Rafael Laredo e o Antônio Carlos, que é o nosso secretário 
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na representação de Santarém. Servidores que têm o respeito de todos nós, nosso 

reconhecimento, servidores dedicados para a Instituição, mas que hoje vão atuar no 

conselho de classe. O Conselho Regional de Contabilidade é um Conselho que tem 

credibilidade em todo o Brasil. Eu tenho certeza que a contribuição dos nossos colegas 

Rafael Laredo e também, Antônio Carlos, vai ser grandiosa, até porque eles são 

cotadíssimos para, no futuro, assumir o comando do Conselho Regional de Contabilidade, 

a presidência do Conselho. Eu creio que o nosso colega Antônio Carlos, já não está 

presidente agora por conta do cargo que ele ocupa na representação de Santarém. Eu 

estou de acordo com o conselheiro Cipriano em relação ao Conselho Regional de 

Contabilidade. Fazendo referência também a um ex servidor da casa que também compõe o 

Conselho, que é o Tomaz, muito conhecido nosso. O servidos Luiz Tomaz hoje ele é 

integrante do Ministério Público do estado do Pará. Praticamente três pessoas da casa, do 

controle externo, hoje atuando no Conselho Regional de Contabilidade. Como primeiro 

está a votação do CRC, eu vou deixar a segunda votação para fazer o comentário em 

relação aos nossos conselheiros substitutos. Estou de acordo e parabéns ao conselheiro 

Cipriano Sabino. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Apenas parabenizar o Doutor Cipriano pelas suas colaborações, 

sempre bem-vindas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Parabenizo o conselheiro Cipriano pela lembrança, a 

importância também da participação desses três servidores no conselho de classe dos 

contadores do estado do Pará. A próxima votação é a proposta do conselheiro para a 

Audicon, que completou 100 anos de fundação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu também elogio a atitude do 

conselheiro Cipriano Sabino, ele sempre tem uma boa percepção das coisas, é muito atento 

a campanha, está sempre ligado. Em uma linguagem mais jovial, está antenado para os 

acontecimentos. É uma boa lembrança dele trazer para a sessão de hoje o registro e, 

também, as congratulações dirigidas a Audicon na pessoa do ministro substituto, Marcos 

Bemquerer, do TCU, que é presidente da entidade, mas é extensivo a todos os conselheiros 

substitutos do Brasil inteiro. Na figura do Doutor Julival, da Doutora Milene que está 
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ausente, mas está aqui a sua assessora; Doutora Cíntia que está ali assistindo a sessão. 

Doutor Daniel Mello, Doutor Edivaldo Souza, esses quatro brasileiros que integram a 

nossa Corte no cargo de auditor, que é o cargo do concurso, mas carinhosamente 

institucionalizado hoje como conselheiro substituto. Um cargo que completa 100 anos, um 

centenário é muita coisa. Nós que viajamos esse Brasil, sabemos o tamanho da 

contribuição que os nossos conselheiros substitutos, os ministros substitutos dão para o 

fortalecimento do controle externo brasileiro. Recentemente, no final do ano nós tivemos o 

privilégio de ter em Belém do Pará, no evento de capacitação de membros da nossa corte, 

o ministro substituto do TCU, ele foi brilhante, o Ministro Weder. Uma pessoa que estudou 

tanto, que escreve, publica livros, dá palestras em todo o Brasil, uma pessoa que tem muito 

a oferecer ao controle externo brasileiro. Eu cumprimento a carreira de vocês, a 

organização de vocês através da Audicon. Pedir a Deus que os abençoe, que a gente 

continue trabalhando juntos, unidos, no caso do Pará em prol do controle externo 

paraense, da nossa instituição o Tribunal de Contas e que a gente possa publicamente 

manifestar esse reconhecimento, essas congratulações, a entidade vocês que é a Audicon. 

Novamente, conselheiro Cipriano, Vossa Excelência de forma bem inteligente e apropriada 

traz a essa Casa esse registro, na forma de pedido de congratulações a entidade, 

reconhecendo a história, organização, força e acima de tudo, o trabalho desses brasileiros, 

homens e mulheres que exercem o cargo de auditor, hoje conselheiros substitutos e 

ministros substitutos. Parabéns.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De fato, o cargo de auditor que ao longo desses 100 

anos vem sofrendo inúmeras alterações, inclusive de atribuições, é uma classe que está 

lutando por uma uniformização a nível nacional. Inclusive, a respeito da nomenclatura. 

Com essa classe eu me congratulo, desejo parabéns. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A Doutora Silaine pode me 

confirmar, já foi feita a eleição e já foi devidamente homologado tudo. Com essa situação 

eu queria também propor, presidente, na mesma direção das proposições, que essa casa – 

se assim os colegas concordarem – já se manifestasse oficialmente enviado a Doutora 

Silaine e a todos que compõe o Ministério Público de Contas, os votos de congratulações 
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de parabéns, e um desejo de todos nós de sucesso total à frente do Ministério Público de 

Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, eu não posso deixar de comentar, a amiga, jovem, Procuradora Silaine 

Vendramin. Ela tem algo mais porque ela foi nossa servidora aqui, concurso realizado pelo 

eminente conselheiro Cipriano Sabino, ela foi aprovada e no pouco tempo que ela 

permaneceu na casa, ela se dedicou para ser aprovada em primeiro lugar no concurso no 

MPC. É como se ela tivesse hoje, sangue nas veias das duas instituições, a instituição mãe 

que é o TCE e a instituição do momento que ela pertence e tudo indica que ela vai ficar na 

instituição até se aposentar, que é o MPC de Contas. Então, Doutora Silaine, é motivo de 

alegria a sua eleição para comandar uma instituição tão importante como o MPC de 

Contas. A gente está feliz sim pela senhora, tão jovem e com tanta responsabilidade. 

Conselheiro Cipriano novamente, ele sempre antenado, mas trazer essa lembrança, o 

plenário precisa reconhecer. Então, pedir ao nosso Deus que abençoe a senhora no seu 

trabalho e a instituição MPC de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu não queria atrapalhar, em seguida a 

conselheira Rosa vai de manifestar. Eu me toquei rapidamente, lembrei do nosso querido 

Doutor Antônio Maria, ele fez, como disse o conselheiro Luís Cunha, a gente procura 

avançar, modernizar, cumprir o nosso papel constitucional. Foi realizado concursos aqui 

no Tribunal, até agora está em andamento um concurso que Vossa Excelência está 

chamando os que foram aprovados. O Doutor Antônio Maria, da mesma forma, fez lá no 

Ministério Público de Contas. Eu me lembro quando tomei posse, a Doutora Maria Helena, 

Doutor Antônio Maria, que eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto, diretamente, 

algumas vezes Doutora Rosa foi ao gabinete da presidente ou ao meu gabinete com a 

Doutora Helena no comando do Ministério Público, Vossa Excelência estava lá com ela, 

apoiando ela. O Doutor Antônio Maria, junto com todos que estavam antes, a própria 

Doutora Rosa Egídia, fazendo um trabalho bonito e muito importante, mostrando com a 

eleição de Vossa Excelência essa renovação, essa mudança. Após o Doutor Antônio, veio o 

Doutor Felipe, que já é novo na casa, depois o Doutor Patrick, Doutora Deíla, Doutor 

Stephenson. Eu fico feliz com isso porque o conselheiro Nelson sempre fala isso, a gente 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 8

vai embora, mas a instituição, a casa, ela permanece de pé, firme. Nós temos a 

responsabilidade de tentar conduzir da melhor maneira que for possível, dando o nosso 

melhor. Eu agradeço a parte do conselheiro Luís Cunha, lembrando dessas pessoas 

também, que antes vinham conduzindo muito bem e que merecem também os nossos 

parabéns, o nosso louvor. O Ministério Público de Contas, hoje a nova geração, Doutor 

Felipe vai sair e passar para Vossa Excelência e eu fico lembrando do nosso amigo de 

todos aqui, Doutor Antônio Maria, que foi quem fez o concurso que dá oportunidade para 

não só a Sra. exercer a função efetivamente, mas como também assumir a direção do 

órgão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: De fato, Doutor Cipriano, o concurso foi viabilizado na gestão do 

saudoso Doutor Antônio Maria, mas isso se deu em razão do acordo e da vontade de todos 

os membros que compunham aquele Ministério Público: Doutor Mescouto, Doutor Bittar, 

Doutor Pedro, Doutor Ivan, Doutora Iracema, Doutora Helena. Com a minha humilde 

contribuição, eu era bem jovem, a mais jovem pelo menos e vi o quanto o Ministério 

Público de Contas Cresceu, então essa base dada pelos antigos integrantes, inclusive o 

Doutor Asdrúbal que não cheguei a trabalhar com ele, mas também contribuiu pelo 

fortalecimento da instituição para que hoje a nova geração do Ministério Público, deixou 

condições para que essa nova geração fizesse esse brilhante trabalho que estão fazendo 

hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Doutora, eu queria agradecer, se surgiu agora essa lembrança, senão eu tinha 

falado na proposta. Eu tive a oportunidade de conviver no Ministério Público com Vossa 

Excelência, ainda no Ministério Público, Doutora Iracema Braga, sempre à disposição 

para colaborar e nos ajudar; Doutor Ivan ainda também no Ministério Público. Eu me 

recordo, Vossa Excelência colocou a relação mais precisa e que queria dizer que eu 

aplaudo e aprovo as palavras de Vossa Excelência – quem sou eu para aprovar – mas, 

dizendo que realmente eu esqueci de alguns nomes e Vossa Excelência acabou lembrando, 

mas eu reconheço e agradeço por tem falado o nome das pessoas que por equivoco meu, 

acabei deixando de falar. O próprio Doutor Ivan, Doutora Iracema, Doutora Helena, 

Vossa. Excelência, Doutor Antônio Maria e outros que eu não tive a lembrança de falar, 
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mas eu reconheço, parabenizo e agradeço as palavras de Vossa Excelência. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De maneira 

alguma, eu apenas quis acrescentar porque como vim de lá, a memória é mais fresquinha. 

Lembro também de já haver cumprimentado a Doutora Silaine aqui neste plenário, até 

consultei a secretária, mas o que me foi dito foi que não houve a propositura de votos de 

congratulação, mas os parabéns já foram dados, de modo que eu reitero, Doutora Silaine, 

eu disse àquela altura e repito, ela abriu mão de assumir a chefia na primeira gestão por 

motivos pessoais, mas agora terá a oportunidade, certamente, de demonstrar com 

competência que lhe é peculiar, o desempenho dessa nobre função. Foram, então, colocadas 

as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através 

dos Ofícios nºs 001 a 003/2018-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Eu só 

tenho a agradecer aqui, todos esses votos me parabenizando, eu tenho certeza que vou 

contar com o apoio do Tribunal de Contas do estado, de todos os conselheiros aqui, da 

presidente, dos conselheiros substitutos, tudo isso é muito importante para que a gente 

possa fazer uma gestão profícua e é isso. Eu estava olhando algumas frases célebres de 

Epicuro que falava: “as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com 

o presente e encaram o futuro sem medo”. A gratidão é algo que sempre fez parte da minha 

pessoa, eu sempre fui muito grata aos meus pais, a todos que me antecederam e assim é no 

Ministério Público de Contas. Eu acho que nada chega pronto para a gente, tudo na vida 

tem um a construção e a gente deve ser eternamente grato aos que nos antecederam. Eu 

sou muito grata mesmo a todos que construíram o Ministério Público, desde o primeiro 

procurador que estava lá, até o Doutor Antônio Maria que foi um pai, será um eterno pai 

para a gente, é como se a gente estivesse ficado órfão. Vai ser muito difícil sim essa gestão 

sem ele, sem a voz da experiência, porque a gente recorria a quem já tinha vivido, a quem, 

tinha aquela voz – às vezes não seguia, mas tinha a voz, pesava – era sempre um porto 

seguro para nós. Não teremos mais essa voz, vamos ter que caminhar só. É isso, é a vida, 

vamos ter que enfrentar, espero contar com o apoio de todos os servidores e de todos 

vocês. Com certeza eu vou dar o melhor de mim para construir ainda mais o Ministério 
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Público de Contas, a construção é eterna, ela nunca para. Que eu possa melhorar ainda 

mais e que o Ministério Público de Contas possa ser reconhecido pela sociedade e fazer a 

diferença, sempre. Obrigada para todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Obrigado, presidente. Primeiramente, eu 

agradeço muito ao conselheiro Cipriano pelas boas lembras e seguindo nos seus passos, eu 

também parabenizo a nova Procuradora Geral eleita, a Procuradora Silaine Vendramin, 

desejando-lhe um profícuo trabalho. Com certeza será difícil superar o inoxidável Felipe 

Rosa Cruz, mas com certeza a senhora tem competência para tanto. Que Deus lhe abençoe 

nessa nova jordana. Também parabenizo o Conselho Regional de Contabilidade, e também 

os nossos servidores que ali trabalham e que tenham profícuo êxito nessa jornada. Também 

agradeço muito pela congratulação enviada a Audicon a nós, pessoalmente, proposta pelo 

conselheiro Cipriano, aceita pelos nobres conselheiros, todos com boas palavras a respeito 

de nós. Digo que é um privilégio muito grande exercer esse honroso cargo. Como bem 

lembrou a conselheira Rosa Egídia, são 100 anos de luta, são 100 anos tentando 

uniformizar o nosso trabalho, as nossas atribuições no Brasil e nós também, além dessa 

honra de ocupar esse cargo, além desse privilégio, nós também temos uma 

responsabilidade grandiosa de lutar pelas atribuições nos dada pela própria Constituição, 

pelas leis, e honrando o nosso voto na posse, justamente fazer dessa forma. Fazendo isso, 

ou seja, defendendo a nossas atribuições, nós estamos, de certa forma, prestando contas à 

sociedade que nos paga um bom salário de uma forma sofrida, nós sabemos o peso da 

carga tributária para a sociedade e também temos outra responsabilidade, que é trabalhar 

de forma fiel para honrar cada centavo que a sociedade nos paga. Muito obrigado pelas 

palavras de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Também não poderia deixar de cumprimentar o conselheiro Cipriano Sabino pelas 

lembranças e agradecer pela sensibilidade, pelas palavras dirigidas a nós, corroborada 

por esse Egrégio plenário a quem agradeço também. Também me somar as suas falas de 

congratulações, tanto a nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade, em 

especial aos dois servidores: Doutor Antônio e Doutor Rafael Laredo. Parabenizo, desejo a 

eles sucesso na nova empreitada e no desafio, porque a profissão contábil da qual eu 
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honrosamente também faço parte, é uma profissão das mais importantes dentro do nosso 

contexto, sobretudo mais nesse contexto sócio, econômico e político que nós vivemos, tem 

uma contribuição muito grande a dar para a sociedade. O Conselho Regional de 

Contabilidade tem a função, justamente, de organizar e fiscalizar a atuação desses 

profissionais e que eles tenham uma gestão coroada de êxito, nós sabemos que pelo o que 

eles fazem e representam dentro do Tribunal, isso é algo certo. Em relação a Doutora 

Silaine Vendramin, douta Procuradora Geral do Ministério Público de Contas, desejo 

sucesso na sua nova investidura, nessa empreitada, e como diz o filosofo contemporâneo: 

“sucesso é o encontro da oportunidade com a competência”, eu sou só vou mudar essa 

competência para dizer capacidade técnica, porque competência tem outro sentido 

jurídico, inclusive. Vou dizer que sucesso é o encontro da capacidade técnica com a 

oportunidade, ou seja, é algo certo que vai acontecer porque capacidade técnica Vossa 

Excelência já mostrou que tem pelo seu fazer no dia a dia, pelas aprovações nos concursos 

públicos, especialmente do Ministério Público de Contas na primeira colocação, é um 

concurso extremante concorrido de altíssimo nível, então não há dúvidas da sua 

capacidade técnica e as oportunidades vão surgir, sobretudo mais agora. Sucesso será uma 

consequência inevitável, parabéns pela investidura e no que depender de nós, na sua 

solicitação de apoio, tem todo o nosso apoio e terá sempre. Parabéns e sucesso. Em 

relação as palavras do conselheiro Cipriano Sabino, endossada e reforçada pelos 

conselheiros desse plenário, agradecer profundamente porque como dito aqui, são 100 

anos da criação do cargo pela Lei de 1918. Uma luta árdua tem sido travada para que as 

prerrogativas do cargo possam ser cumpridas de forma uniforme, que é o que se espera, e é 

o que preceitua, o que estabelece a nossa carta política de 1988. Há 30 anos com essa nova 

roupagem, novas atribuições do cargo, 30 anos de luta incessante para que a Constituição 

seja efetivamente cumprida de forma igualitária em todos os Tribunais. Temos tido 

diversas conquistas, diversos avanços e muito próximos estamos eu diria, de um modo 

geral, do cumprimento total as prerrogativas do cargo atribuídas pela Constituição Carta 

Política de 1988 e chegaremos lá, espero que nesse ano do centenário, um ano 

comemorativo, nós os aproximemos e cumpramos totalmente isso. Muito feliz em fazer 
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parte desse cargo tão honroso, tão importante para a sociedade, de tal sorte que o 

legislador constituinte originário deu a ele as prerrogativas que deu, não é à toa. Muito 

feliz e obrigado, agradeço sinceramente, esse ano é um ano de comemoração, certamente o 

Tribunal receberá convites do mês de maio, uma data extraoficial ainda, teremos a 

comemoração nacional desse centenário da classe, certamente todos serão convidados, 

mas muito feliz. Iniciamos um ano de novas conquistas, assim esperamos. Obrigado, 

presidente, pela oportunidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia, presidente, conselheiros, a todos. 

Primeiramente, já tivemos a notícia da nova Procuradora Geral no final do exercício, já 

tivemos essa prévia e reitero, parabenizando nessa nova empreitada, nessa importante 

instituição para a sociedade e para o Tribunal de Contas também. Em relação ao Conselho 

Regional de Contabilidade, também parabenizo aos novos servidores que integram o 

Conselho Regional nesse aspecto tão importante que é o aspecto contábil, que sempre 

temos que estar nos atualizando, é uma área bastante árdua de aprendizado, com certeza 

vai ser proveitoso para o Conselho e para o Tribunal, tenho certeza disso. Também pela 

fala do conselheiro Cipriano, a feliz fala sobre os 100 anos, a data de aniversário de 

criação do cargo de auditor, atualmente, conselheiro substituto, esse cargo que é muito 

próximo da própria evolução do controle externo, esse cargo que tanto contribui para os 

avanços das decisões na qualidade da legitimidade das decisões do Tribunal de todo o 

Brasil, na União, dos estados e em alguns municípios. Como foi lembrado aqui, muitas 

lutas, muitas conquistas para que se consolide as atribuições constitucionais, essa é a 

nossa grande luta, acredito que todos os cargos têm o seu desafio a serem alcançados, os 

nossos são esses. Estar atuando nesse cargo é uma honra para mim e só aumenta, me sinto 

mais responsável, me exige mais dedicação, desde o dia da posse – como foi lembrado pelo 

Doutor Julival, do cumprimento da nossa fala inicial – e parabenizo a todos os 

conselheiros substitutos do Brasil, como foi citado aqui também, a homenagem será no dia 

24 e 25 de maio, oportunamente será divulgado oficialmente a todos, mas já registro, 

parabenizando a lembrança do conselheiro Cipriano, reitero a congratulação a todos os 

conselheiros substitutos do Brasil. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Reiterando todas as manifestações aqui, eu 

concluo essa parte. Coloca a palavra novamente aos senhores conselheiros. Como ninguém se 

manifesta, eu gostaria de parabenizar também o nosso Coral. Nosso Coral fez a diferença, 

conselheiro Luís, aqui na época do natal, esse ano houve uma inovação e eu gostaria de 

parabenizar a todos os servidores, ao nosso maestro, que inovou esse ano, através de uma 

proposição do conselheiro Nelson Chaves e nós acatamos a proposição dele que realmente chamou 

muito atenção. Eu gostaria de pedir, se a nossa assessoria pudesse colocar aqui e a gente observar 

como chamou a atenção, pessoas que passavam no ônibus, ficavam filmando e aplaudindo ao nosso 

Coral. Isso é motivo de registro, no último dia teve a participação do Coral da Santa Casa, nós 

realmente, sentíamos a felicidade no rosto tanto dos servidores, quanto das pessoas, dos nossos 

vizinhos que saiam de suas casas, dos órgãos e vinham aplaudir o nosso Coral. Sinceramente, eu 

aproveito essa primeira sessão plenária para a gente congratular com eles, que fizeram a diferença 

no natal. Foi um natal muito feliz para todos nós e alegraram a sociedade que passava no entorno, 

a gente observou as pessoas filmando de dentro os ônibus o momento em que o nosso Coral se 

apresentava aqui na frente da nossa instituição, o Tribunal de Contas. Eu gostaria de deixar esse 

registro porque chamou muito a atenção esse momento, Doutora Rosa, Vossa Excelência 

participou ativamente das terças e quintas-feiras. Parabéns ao nossos servidores e servidoras, 

realmente fizeram uma apresentação belíssima, chamando a atenção e movimentando aquele 

momento do natal. Gostaria também de desejar a todos e agradecer a todos os conselheiros e 

conselheiros substitutos; ao nosso Ministério Público, nossos parceiros; aos servidores e a 

sociedade pelo ano de 2017 que nós encerramos com muita alegria, com muita honra, com 

resultados positivos, apesar da gente viver esse clima de dificuldade no nosso país, mas o nosso 

estado foi o único dos estados brasileiros que encerrou o ano com equilíbrio fiscal. Para nós foi 

uma honra, aqui no nosso Tribunal, nós tivemos a oportunidade de ter um momento muito feliz pelo 

nosso natal com a contribuição e todos vocês, de todos os conselheiros, conselheiros substitutos, 

servidores e do Ministério Público de Contas. Foi um resultado muito positivo, conselheiro Luís 

Cunha, nós continuamos o trabalho de Vossa Excelência que foi iniciado em janeiro, muitas ações 

já programas, apesar de termos aplicado a gestão em cima de um plano estratégico e, com certeza, 

alcançamos muitas metas nesse ano de 2017. Gostaria, nessa primeira sessão, de agradecer. 

Agradecer o empenho de todos os conselheiros e conselheiras, conselheiros e conselheiras 

substitutas, nossos parceiros do Ministério Público, nossos servidores e servidoras do Tribunal e 
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do Ministério Público, convida-los para que a gente realmente continue arregaçando as nossas 

camisas e fazendo o melhor, porque o melhor que nós fizermos é para a sociedade que para o 

nosso trabalho no dia a dia, portanto, que nós possamos ter um ano de 2018, se não for melhor, 

mas que pelo menos igual, a gente possa alcançar muito sucesso porque foi um ano de muitas 

benção. Só temos a agradecer em primeiro lugar, a Deus, e a todos que tiveram a oportunidade de 

se desdobrar para fazer o melhor pela nossa Corte, pelo controle externo paraense. 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 quatorze minutos (10h14min) e mandou que eu,                                     

Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 09 de janeiro de 2018. 
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