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Nº 5.537 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de março do ano dois mil e 

dezoito (2018), quinta-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, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de 

Contas, procurador 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. Incontinenti, foi motivo de deliberação 

plenária, a ata da sessão ordinária do dia treze de março. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não havendo 

expediente a ser lido, a Presidência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta 

julgamentos, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2006/52061-1, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal concursado realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da 

douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos 
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registros, com exceção do contrato da servidora Josélia da Silva Nascimento em razão da 

vedação constitucional de acumulação de cargos na administração pública. A presidência 

tornou público que embora regularmente notificado o responsável pelos atos contratuais não se 

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

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

sentido de indeferir o registro da servidora Josélia da Silva Nascimento e deferir os registros 

dos demais atos de admissão e, ainda, remessa dos autos ao Ministério Público do Estado para 

as providências cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação da relatora. 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 Excelentíssimo senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Neste momento, Sua 

Excelência a Presidente determinou a antecipação do julgamento de número 3, considerando a 

presença da jurisdicionada, aproveitou ainda o ensejo para registrar a presença no Plenário dos 

Alunos do Curso de Direito da Unama. Ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 2006/51211-

4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Secretaria de Estado de Educação, responsável 

Edileida Maria da Silva Mesquita, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, anunciando-se o impedimento da conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

foi ouvido o representante da douta procuradoria: Bom dia, senhora presidente, novamente, 

como bem colocou a ilustre relatora, trata-se de uma tomada de contas em que uma vez 

oportunizada a defesa, a responsável apenas se limitou a solicitar a suspensão aqui do 

processo em virtude de um processo judicial que tramita no Tribunal de Justiça do Estado e 

que teria como o mesmo fato gerador. E ele não se desincumbiu ao vir aos autos de trazer 

nenhum documento que comprovasse a regularidade da despesa, apenas informou a existência 

desse processo e arguiu a preterição do seu direito de defesa naqueles autos do processo 

administrativo e tendo isso em mente e considerando a absoluta independência das instâncias e 

inclusive com já decisão do Supremo de que a ação de improbidade administrativa não obsta e 

não configura deslinde em relação à tomada de contas é que não se há razão para a suspensão 

do processo e razão para que o mesmo deve ocorrer normalmente e ao final sejam julgadas 
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irregulares as contas e condenada a responsável no débito apontado. E esses são os 

esclarecimentos, senhora presidente. Presente em plenário, a senhora Edileida Maria da Silva 

Mesquita apresentou manifestação, conforme assegura o direito à ampla defesa: Bom dia a 

todos, como a ilustre secretária já me apresentou, meu nome é Edileida, fui servidora pública 

por 28 anos, e como professora e diretora de escola, e, o processo se deu no início de que, com 

a minha saída, e a deixada de toda a documentação na escola, porque saí para a 

aposentadoria após 21 anos na direção da escola, por 28 anos como servidora pública na 

educação, e as coisas não evoluíram como deveriam ter evoluído. E este processo já vem se 

arraigando a partir de 2004. E, nós estamos aqui diante de toda a Corte para que seja 

realmente tomada a decisão de que eu estou dentro de um processo que a servidora minha não 

deu continuidade àquilo que deveria ter dado. Não estou aqui para julgá-la e nem dizer que 

tem culpa ou deixa de ter culpa, há fatos. E, sobre fatos não podemos ficar discutindo, vocês, 

mais do que devem e sabem muito bem, eu agradeço a oportunidade que estão me dando de 

chegar até a esse Plenário para talvez não me defender porque não sou assim advogada e não 

tenho os termos técnicos, mas vivi, e vivenciei na educação e lutei, e, estou aqui de cabeça 

erguida para assumir qualquer que seja aquilo que eu devo ao Estado. E, porque contribuiu 

muito para a educação desse Estado. E eu me emociono muito porque me dediquei de corpo e 

alma e não é para falar sobre isso, é para falar sobre outras coisas, mas eu queria só registrar 

a minha presença em função desses fatos que aconteceram a partir de 2004, quando, da saída 

em função da minha aposentadoria. Eu agradeço. Bom dia a todos. A matéria foi posta em 

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

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, declarar sua responsável em 

débito para com o erário estadual na importância de R$6.100,00 (seis mil e cem reais), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$610,00 (seiscentos e dez reais), correspondente a 10% dez 

por cento do débito, com remessa da cópia dos autos ao Ministério Público do Estado e ao 

Tribunal de Justiça do Estado, para ciência. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 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. Prosseguindo-se, 
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foi anunciado o Processo nº 2008/51588-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Federação Paraense de Surf, 

responsável Roberto Eduardo Bastos Lisboa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

foi ouvido o representante da douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, atribuindo 

responsabilidade solidária entre o responsável e a Federação Paraense de Surf, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais. A presidência tornou público que, embora regularmente 

notificados, nenhum dos responsáveis supra estiveram presentes, tampouco se fizeram 

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 

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

a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 

relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu queria só ponderar e pedir permissão para Vossa Excelência e cumprimentando o 

eminente relator, este é o evento que hoje já faz parte do calendário nacional dessa 

modalidade, dessa competição e é um evento turístico que traz pessoas do mundo inteiro para o 

evento da pororoca, essa peculiaridade da região e como eu posso dizer, esse fenômeno e que 

já traz da natureza e que traz pessoas do mundo inteiro. E é um evento realmente até 

relativamente posso dizer, não digo grande como o Rock In Rio e outros mais que envolvem 

milhares de pessoas, mas, é um evento que tem uma repercussão e aí sim eu posso dizer muito 

grande. E é falado isso na Austrália, no Havaí, enfim, em várias partes do mundo e é 

comentado esse fenômeno da pororoca, e esse evento com o apoio do estado, do governo do 

estado através da Secretaria do Transporte, ela já virou uma tradição nesse período, e a 

realização deste evento que traz algum benefício, algum não, que traz benefícios não só para 

os atletas locais, os praticantes e atletas, como vêm pessoas de fora do estado, então eu queria 

só cumprimentar o relator pela interpretação da matéria e pelo julgamento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu 

cumprimento o conselheiro relator, o Odilon Teixeira pelo relatório e voto, eu estou de acordo 

com ele, e eu queria apenas senhora presidente, aproveitar esse momento para cumprimentar 
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aos acadêmicos de direito da universidade da Amazônia, bem-vindos, de acordo. Prosseguindo, 

foi anunciado o Processo nº 2014/50255-7, que trata da Tomada de Contas instaurada no 

Movimento de Defesa das Mulheres Abaetetubenses, responsável Benedita Nazaré Pinheiro de 

Azevedo, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da 

douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo a responsabilidade solidária entre à 

responsável e Movimento de Defesa das Mulheres Abaetetubenses e aplicação das multas 

regimentais. A presidência informou que embora regularmente notificadas, tanto a responsável 

supra, quanto a representação da associação não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. A matéria foi objeto de discussão. Pausa. Em não havendo na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

solidariamente responsáveis pelo débito a senhora Benedita Nazaré Pinheiro de Azevedo e o 

Movimento de Defesa das Mulheres Abaetetubenses na importância de R$90.000,00 (noventa 

mil reais), aplicar à responsável as multas de R$9.000,00 (nove mil reais), correspondente a 

10% do débito e R$931,00 (novecentos e trinta e um reais), pela instauração da tomada de 

contas e, aplicar, ainda ao Movimento de Defesa das Mulheres Abaetetubenses a multa no valor 

de R$9.000,00 (nove mil reais), correspondente a 10% dez por cento do débito e por fim, 

remessa da cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para as providências cabíveis. 

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. Foi, então, anunciado o Processo nº 2014/50505-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Viseu, responsável Luís Alfredo Amin Fernandes, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha que solicitou a retirada deste processo da pauta de julgamentos, tendo sido de pronto 

atendida. Imediatamente, foi dado conhecimento público sore o Processo nº 2006/53001-4, que 

trata do Recurso de Revisão formulado por Raimundo Silveira Lima, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

continuação do julgamento iniciado na sessão de 08/02/2018. Seguindo a norma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto para Conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento 
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parcial, mantendo a irregularidade das contas, excluindo a devolução anteriormente apontada e 

a multa dela decorrente, bem como excluir a determinação para remessa dos autos ao Ministério 

Público Estadual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação da relatora. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2014/51877-2, que trata do 

Recurso de Reconsideração, interposto por Cícero Narciso da Fonseca, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vistas 

pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão de 06/03/2018. Ao solicitar a retirada deste 

processo da pauta, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2016/50890-7, que trata do Pedido de Rescisão de formulado por 

Antônio Sérgio Rodrigues Barbosa, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, em sessão de 06/03/2018. Seguindo os preceitos regimentais, Sua Excelência 

proferiu voto-vista no sentido de divergir do relator quanto à devolução do valor repassado, 

julgando as contas irregulares sem devolução, mantendo a multa pela intempestividade e 

retirando a multa pelo dano causado ao erário. Seguiu-se, então, o ritmo da votação. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mantenho o voto, para 

conhecer o pedido de rescisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente 

a decisão constante no Acórdão nº 53.367/2014. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do Conselheiro Luis Cunha. Proclamou, 

então, a presidência que resolveu o plenário por maioria, cinco contra dois, acatar o voto do 

relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2008/50170-9, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Polícia Civil do Estado do Pará, exercício financeiro 2007, responsáveis Raimundo 

Benassuly Maués Júnior e Justiniano Alves Junior, Procuradora Iracema Teixeira Braga, 

Relator Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 06/03/2018. Dando continuidade no julgamento, 
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Sua Excelência proferiu voto-vista no sentido de acompanhar o relator. Seguiu-se, então, á 

votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mantenho a 

posição no sentido de julgar as contas regulares de responsabilidade do senhor Justiniano 

Alves Júnior e irregulares as contas do senhor Raimundo Benassuly Maués Júnior, 

declarando-o em débito para com o erário estadual na importância de R$4.641,00 (quatro mil 

e seiscentos e quarenta e um reais), aplicando-lhe multas nos valores de R$464,10 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), pelo dano ao erário e R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pelas irregularidades apontadas, determinando a 

instauração da Tomada de Contas Especial pelo órgão em face da ausência de prestação de 

contas do suprimento de fundos concedido a servidora Regina Célia Câmara e ainda com às 

recomendações da Secex. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Mantenho minha posição, no sentido de acompanhar o relator. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mantenho minha divergência ao voto do relator quanto à 

irregularidade das contas e devolução, julgando as contas do senhor Justiniano Alves Junior 

regulares e as contas do senhor Raimundo Benassuly Maués Júnior regulares com ressalva. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto-vista do 

Conselheiro Luís Cunha. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Não me dou por esclarecida, e por isso abstenho-me de votar. Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. 

Considerando que estava empatada a votação, a Presidência proferiu voto de qualidade em 

favor da divergência, proclamando, então, que através do voto de qualidade, vencido o relator, 

foi aprovado o voto de divergência do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51401-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da douta Procuradoria que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação do registro, com aplicação da 

multa regimental ao responsável extensiva à autoridade que autorizou a contratação sub 

examine e ainda com as determinações de recomendações à Segup, Procuradoria Geral do 

Estado. A matéria foi objeto de discussão. Pausa. Em não havendo na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de indeferir o registro. Seguiu-se, então, à 

votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o 

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

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Peço vista dos autos. 

Sendo de imediato deferido pela Presidência. Neste momento, a presidência expôs ao plenário a 

inversão de pauta dos processos 12 e 16 sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias, o que obteve o merecido apoiamento. Então, foi anunciado o Processo nº 

2017/53460-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro André 

Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante 

da douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação dos 

registros, com expedição de determinações à Seduc e Sead. A matéria foi objeto de discussão. 

Pausa. Em não havendo na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir em 

caráter excepcional o registro. Seguiu-se à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Divirjo do relator, para acompanhar o parecer do Ministério Público de 

Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Divirjo do 

relator, para acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Proclamou, então a 

presidência que, por maioria de votos, quatro contra três, decidiu o plenário acatar a posição do 

relator. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2016/50189-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Lina Flexa Martins Frazão, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da douta Procuradoria que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. A matéria foi 

objeto de discussão. Pausa. Em não havendo 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 
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manifestação do relator. Neste momento o Conselheiro André Teixeira Dias se ausentou 

definitivamente do plenário. No seguimento da pauta, foi anunciado o Processo nº 2017/53449-

1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, 

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

Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da 

douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação do 

registro, com suspensão de todo e qualquer pagamento, haja vista o prazo da vigência ainda em 

curso, com termo final para outubro de 2018, e, ainda, com recomendações à Fundação Carlos 

Gomes. A matéria foi objeto de discussão. Pausa. Em não havendo na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para indeferir o registro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

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

Cunha Teixeira: Divirjo do relator para votar pelo deferimento excepcional do registro. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho a divergência. Com a votação empatada, aconteceu, entrementes, a 

manifestação a respeito do voto de qualidade, pelo acompanhamento da divergência, sendo 

assim, proclamado pela presidência que adotou o plenário o voto divergente. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2017/53796-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da douta 

Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento dos 

registros. A matéria foi objeto de discussão. Pausa. Em não havendo na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para indeferir os registros. Seguiu-se à votação. Excelentíssimo 

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

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator para votar pelo deferimento 

excepcional do registro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. Com a votação empatada, aconteceu, 

entrementes, a manifestação a respeito do voto de qualidade, pelo acompanhamento da 

divergência, sendo assim, proclamado pela presidência que adotou o plenário o voto divergente. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2017/53834-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da douta 

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

com às recomendações à Sedap e Sead. A matéria foi objeto de discussão. Pausa. Em não 

havendo na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir o registro. Seguiu-se 

à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho 

o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator para 

votar pelo deferimento excepcional do registro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. Com a votação 

empatada, aconteceu, entrementes, a manifestação a respeito do voto de qualidade, pelo 

acompanhamento da divergência, sendo assim, proclamado pela presidência que adotou o 

plenário o voto divergente. Neste momento a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes se ausentou do plenário. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2013/50638-1, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria das Graças Morais Costa, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da douta Procuradoria que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro, com aplicação da 

multa regimental ao senhor Júlio César dos Mendes Lopes. A matéria foi objeto de discussão. 

Pausa. Em não havendo 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. Neste momento, anotou-se o retorno da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes ao plenário. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/50786-2, que trata da 
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Representação formalizada pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

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

representante da douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

extinção do processo sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento dos autos. 

Pausa. A matéria foi objeto de discussão. Pausa. Em não havendo na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, V, do CPC, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 290 do 

Regimento Interno deste Tribunal, com o consequente arquivamento dos autos. 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. 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 e não havendo matéria administrativa, a 

presidência colocou a palavra à disposição dos Conselheiros. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Amanhã, no dia 16 de março, se 

comemora o dia do ouvidor. Então aproveito a data para chamar a atenção para a importância 

do trabalho das ouvidorias nos dias atuais, apresentando-se cada vez mais um instrumento de 

participação, de exercício da democracia, uma importante ferramenta de gestão. Nesse 

primeiro ano nosso, encarregados da ouvidoria deste Tribunal, procuramos atender às 

demandas recebidas sempre contando com a colaboração de todas as unidades do Tribunal de 

Contas do Estado. E aqui eu faço questão de agradecer todo o apoio, presteza, seriedade na 

obediência aos prazos e no rico conteúdo das respostas por parte de todos os setores desta 

Corte. Em 2017 realizamos parcerias com outras instituições públicas, sempre buscando 

melhorar a prestação do serviço ao cidadão, além do acordo de cooperação técnica que 

firmamos com o TCM, também aderimos à rede de ouvidorias, que é um programa da 

ouvidoria Geral da União, visando ao fortalecimento das ouvidorias. Ressalto inclusive, que 

passamos a fazer parte da coordenação do Ouve Pará, que é um fórum estadual de ouvidorias, 

por meio da nossa diretora, doutora Tatiana Vieira da Silva, que juntamente com o doutor José 
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Ribamar Marques Moura e doutora Olga Prantera, são os maiores responsáveis pelo sucesso 

no desempenho da ouvidoria deste Tribunal. A propósito, destaco que nos próximos dias 27 e 

28 de março, acontecerá o terceiro encontro do fórum estadual das ouvidorias públicas, Ouve 

Pará, que terá como tema a ouvidoria como instrumento de participação, gestão, fiscalização e 

controle social. Com total apoio da presidência deste Tribunal para a sua realização, a quem 

agradeço também. O evento terá como tema principal a lei recente, 14.360/2017 que dispõe 

sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública, que entrará em vigor no próximo dia 26 de junho deste ano e traz a 

necessidade de adequarmos alguns serviços prestados e a sua forma de apresentação através 

do nosso portal, assunto que já está em estudo pela gestão desta Corte. O trabalho da nossa 

ouvidoria é no sentido de manter a qualidade do empenho do Conselheiro Odilon que me 

antecedeu e que muito contribuiu para a excelente colocação do Tribunal de Contas do nosso 

estado, sétimo lugar no ranking da transparência de todos os tribunais de contas do país. Era 

essa a minha mensagem, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Eu quero só cumprimentar a Conselheira Rosa Egídia e fazer essa 

homenagem à ouvidoria. Hoje está Vossa Excelência à frente e conduz muito bem a ouvidoria, 

eu acho importante o registro de hoje, dar o destaque para a ouvidoria. E eu já falei, não foi só 

uma vez, que eu tenho muito orgulho da ouvidoria do nosso Tribunal, e para mim essa visão 

institucional, doutora Rosa Egídia, é maravilhosa. Eu falei isso muito para o Eminente 

Conselheiro Odilon, que trabalho maravilhoso ele fez, porque ele implantou. Eu estava 

presidente, mas se não fosse a ajuda dele, não teria implantação, que não é uma coisa, as 

pessoas pensam que é simples, não é. Outra coisa, a ouvidoria tem muito trabalho, Vossa 

Excelência hoje à frente sabe disso. E o que é importante para mim? Tudo que o Conselheiro 

Odilon deixou a senhora deu continuidade, isso é maravilhoso, aperfeiçoa uma coisa ou outra, 

ajusta uma coisa ou outra, mas nunca muda a essência, então a senhora está de parabéns. 

Quero festejar com a senhora a ouvidoria, o dia do ouvidor pela importância que tem a 

ouvidoria para as instituições públicas, essa forma de a gente poder ter uma melhor 

comunicação com a sociedade. E creio que esse crescimento vai continuar, nós precisamos 

estar mais próximos da população e não tem canal melhor do que a ouvidoria, então parabéns 

à senhora, sucesso. Parabéns pelo trabalho e sucesso, para que continue caminhando para o 
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fortalecimento da nossa ouvidoria do TCE, obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu agradeço, Presidente. E peço a ajuda da 

Cláudia para distribuir a programação desse encontro a que me referi há pouco. Muito obrigada, 

Doutor Luís, pelas palavras e pelo apoio de sempre. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É um ponto moderno da administração pública, a 

ouvidoria é indispensável. Então também quero ratificar e me somar àquilo que disse o 

Conselheiro Luís Cunha, parabenizar a Casa desde a administração do Conselheiro Luís Cunha na 

presidência e a ouvidoria do Conselheiro Odilon, que plantou a semente dessa ouvidoria que 

floresce já hoje no trabalho da Conselheira Rosa. E parabenizar a todos que integram esse sistema, 

dizendo apenas tem sido objeto de comentários nossos e de outros Conselheiros, aqui neste 

plenário e de certo modo em geral, não apenas para a ouvidoria da casa. É que as demandas 

chegam à ouvidoria, e isso é uma coisa até que a Conselheira Rosa com certeza – a gente até 

depois conversará, já também no tempo do Conselheiro Odilon era também uma preocupação dele, 

é com a estrutura, seja o órgão que for, dentro do governo, nas instituições, que as demandas que 

chegam tenham a resposta necessária da organização. A demanda cresce cada vez mais, não havia 

tradição da ouvidoria, então com a simples implantação da ouvidoria as informações todas nos 

mostram que houve uma demanda crescente, as pessoas passaram a buscar o Tribunal, fazendo 

suas reivindicações, suas denúncias e a estrutura nossa tem que estar aparelhada para dar ao 

cidadão aquilo que ele busca, que ele vem perguntar, mas ele quer ser atendido na resposta e na 

curiosidade, aquilo que ele pergunta. Então um trabalho complexo, grande, às vezes invisível para 

muitos, mas de grande importância na administração pública. De maneira que eu quero 

parabenizar a todos que contribuem com o seu trabalho para o êxito dessa missão que é muito 

honrosa, e que coloca a nossa instituição também em situação muito favorável diante da sociedade. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito obrigada Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, da mesma forma quero cumprimentar 

o Conselheiro Luís Cunha, a presidência que começou a desenvolver melhor essa condição, como 

disse o Conselheiro Nelson, um ouvidor sozinho ou ouvidora, no caso da Conselheira Rosa, mesmo 

com toda a equipe que possa disponibilizar, não tem sucesso algum se a instituição não estiver 

envolvida, comprometida no sentido de perceber a importância que é a ouvidoria de qualquer 

órgão, instituição. E percebemos que não só o Conselheiro Luís Cunha, como Vossa Excelência, 
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Presidente, Conselheira Lourdes Lima dedica e dá essa importância a dar sustentação e apoio 

para a ouvidoria do Tribunal de Contas, que desempenha, sem dúvida nenhuma, um papel 

importantíssimo e extraordinário para a sociedade. Com isso, o Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, como disse a Conselheira Rosa, não só a ouvidoria, principalmente agora na ouvidoria pela 

data, vem se destacando e superando diversos obstáculos, questões, evoluindo e se colocando sim, 

com muita humildade, mas com alegria a gente fala, entre os principais tribunais de contas do 

Brasil, graças a Deus. Então eu quero cumprimentar o Conselheiro Odilon pelo início do trabalho, 

pela dedicação. Como o Conselheiro Luís Cunha disse, depende de muita atenção e trabalho, 

dedicação, não é fácil não. E obviamente, em seguida a Conselheira Rosa Egídia, que da mesma 

forma vem também se dedicando com a sua equipe do gabinete, toda a estrutura do Tribunal no 

sentido de dar uma resposta à altura do que representa uma ouvidoria de um órgão. Eu falo isso 

parabenizando o doutor Odilon, parabenizando a Conselheira Rosa, cumprimentando o 

Conselheiro Luís Cunha e a Conselheira Lourdes Lima porque eu completo agora esse ano, 11 

anos no Tribunal de Contas. E ao longo desses dez anos e pouco eu tive a oportunidade de 

conhecer, doutor Felipe Rosa Cruz, alguns tribunais de outros estados e percebi vários exemplos 

de ouvidoria. Algumas boas e outras que foram uma verdadeira decepção, então a importância 

disso é nós iniciarmos o trabalho de ouvir a população, receber as sugestões, denúncias, até para o 

próprio Tribunal se corrigir, melhorar. Como também recebemos, doutora Rosa e doutor Odilon 

falam sempre, questões relacionadas a outros órgãos, mas se a gente não dar a resposta no tempo 

certo como bem disseram a doutora Rosa e o doutor Odilon, adequadamente, tecnicamente, ou 

seja, com a sua fundamentação, com a robustez que deve ter a resposta, ela começa a cair no 

descrédito, começa a perder a reputação, a conquista toda de longos anos de trabalho. E isso 

aconteceu em alguns estados do Brasil, foi criada a ouvidoria, foi feita uma grande divulgação e 

tudo mais e em um prazo curto, a própria sociedade estava reclamando que a ouvidoria, ao 

contrário, estava decepcionando a todos. Então aí vem a minha alegria, o meu cumprimento a 

quem eu já me referi, no sentido dessa dedicação, desse trabalho de responder à altura do que é a 

importância, verdadeiramente, do que é uma ouvidoria. Então cumprimento a senhora Presidente 

por esse dia, finalizando, ao Presidente Conselheiro Luís Cunha, doutor Odilon e agora a 

Presidente Conselheira Lourdes Lima e à frente da ouvidoria a Conselheira Rosa Egídia, 

parabéns. E com humildade também me coloco à disposição de Vossa Excelência, no que eu puder 

contribuir conte comigo. E parabéns ao Tribunal de Contas e a todos, como disse o Conselheiro 
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Nelson, que ajudam, respondendo no tempo certo, de forma correta, para dar a segurança àquelas 

pessoas que procuram o Tribunal e as respostas na ouvidoria. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, Conselheiro 

Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Também 

não poderia me furtar a dizer algumas palavras, haja vista o dia de amanhã, que é o dia do 

ouvidor. E aqui eu quero cumprimentar a Conselheira Rosa Egídia na condição de ouvidora da 

Casa, porque o trabalho que ela vem realizando, ela está incrementando. Já havia uma ouvidoria, 

mas ela não estava implementada na sua totalidade, mas eu sou da época da gestão do Conselheiro 

Cipriano já havia alguns instrumentos, mas ainda não eram os meios, todos os meios, havia alguns. 

E a gente organizou a legislação e deu continuidade, e teve o apoio da presidência. E aqui a fala 

dos Conselheiros Nelson, Luís Cunha e Cipriano é muito importante, o sucesso da ouvidoria na 

verdade se deve ao apoio institucional, sem apoio institucional, sejam dos servidores que precisam 

dar o respaldo e a resposta adequada e satisfatória às questões, e à Casa colaborando nesse 

sentido, que o fluxo do trabalho não seja interrompido em nenhum momento, permitindo que isso 

ocorra. E isso gera frutos porque ao responder em tempo razoável e satisfatoriamente, aqueles que 

nos demandam vão ter uma imagem cada vez mais positiva de nossa instituição. É muito 

importante que isso ocorra. Aqui, Conselheira Rosa, me lembro que no Dia Internacional da 

Mulher, que foi oito de março, Vossa Excelência mencionou que não havia necessidade de que 

houvesse um dia, todos os dias são dias das mulheres, mas é importante que haja uma data para 

que nós entendamos o significado daquilo que se deseja. E aqui penso que é a mesma coisa, não 

haveria necessidade de haver ouvidorias, a administração pública deveria ser transparente desde 

sempre, deveria, já que o princípio da publicidade sempre vigorou em um estado democrático de 

direito. Mas a gente não pode esquecer, e a população precisa ser lembrada o tempo todo, então eu 

quero aqui me congratular também com esse evento que haverá, que é o terceiro encontro do fórum 

estadual ouvidorias. E dos temas que lá serão abordados, como a organização das ouvidorias 

públicas, que há muita dúvida, ainda, Conselheiro Cipriano, como Vossa Excelência bem lembrou, 

alguns órgãos ainda têm dificuldade. E a nossa ouvidoria, modestamente, pode servir de 

parâmetro, como outras, Brasil a fora, nesse sentido. Estamos caminhando para o sucesso, 

Conselheiro, acredito. E penso que é um passo sem volta. Outro tema aqui que é a lei de acesso à 

informação pública, um direito universal, o gestor público não pode esquecer que tem uma 

expressão em inglês que é accountability, que é a prestação de contas dos administradores à 
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população, com responsabilidade. Que não envolve apenas a prestação de contas documental ao 

seu Tribunal de Contas, mas é dar à sociedade, devolver à sociedade: “olha, eu prometi isso, eu 

cumpri, então vocês podem me cobrar nas próximas eleições”. Isso é muito importante e as 

ouvidorias servem também para colocar à disposição das pessoas, da sociedade, informações que 

deveriam estar lá disponíveis desde sempre. E a mesa três aqui me chama a atenção, Presidente, é 

de suma importância, que é a ouvidoria como sistema de gestão para aperfeiçoamento de serviços 

públicos. Se a gente for partir de gênero e espécies, a ouvidoria, em última análise, faz parte do 

controle interno das organizações, mas dada a sua peculiaridade de trabalho, ela transcende o 

controle interno e acaba também contribuindo para o controle social e, algum momento, 

auxiliando – e muito – o controle externo, dada as denúncias e representações que chegam pela 

ouvidoria. E por que eu digo isso? Porque pela ouvidoria chegam reclamações, chegam sugestões 

e isso é colocado no relatório muito bem elaborado pela ouvidoria, e aqui congratulo Vossa 

Excelência pela diligência da sua assessoria na ouvidoria, da sua equipe, pelo trabalho realizado 

Conselheira Rosa, que contribui muito para o sucesso dela. E não é por acaso que estamos com 

nota máxima no MMD, eu acredito que vai ficar muito ruim se nós baixarmos, então é um passo 

sem volta. Chamo atenção porque a partir dessas sugestões, Presidente, e aqui o Conselheiro Luís 

Cunha na sua gestão foi o apoio incondicional, muitas coisas que nós reformulamos na gestão do 

Tribunal foram meras opiniões vindas pela ouvidoria, sugestões. Simples, mas que causam um 

impacto profundo na gestão da Casa e isso é muito importante, a gestão e o aperfeiçoamento de 

serviços públicos. Então, parabéns Conselheira Rosa pelo dia do ouvidor de amanhã, parabéns à 

sua equipe e parabéns. E nesse aqui eu faço questão de ser repetitivo Conselheiros, parabéns ao 

Tribunal de Contas, aos seus servidores pelo bom sucesso de nossa ouvidoria. Muito obrigado 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu queria só terminar, que eu estava ouvindo tanto a Conselheira Rosa como o Odilon, eu 

acho importante colocar porque nós temos aqui visitas e temos também a internet, não sei se ainda 

está. Cumprimentar a todos, obviamente também bom dia a todos que estão nos assistindo online, 

na internet, cumprimentar a todos; e nós temos visitas aqui também não só as pessoas de fora, pela 

internet, como também os estudantes. É determinado e cobrado de todos que existe em cada órgão, 

em cada gestão, um controle interno. E nós sabemos que ainda tem no Brasil, muitos que não tem o 

controle interno. Primeira questão com relação ao controle interno, eu vou falar já já porque eu 

estou falando de uma coisa e de outra, segunda questão, outros fazem o controle interno, colocam 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 403

uma pessoa, alguém só para dizer que tem o controle interno e na verdade, na prática, esse 

controle interno não funciona, não contribui e não colabora com nada. E eu faço a mesma 

colocação com relação às ouvidorias, a importância que é o controle interno para qualquer gestão, 

e a importância que é ter uma ouvidoria firme, contundente, atuante como conhecemos, que 

existem algumas empresas, alguns órgãos que colocam a questão da ouvidoria para se colocar bem 

perante à sociedade e dizer que tem a ouvidoria, mas você vai usar essa ferramenta e muitas vezes 

não tem o retorno adequado, não funciona e acaba a decepção, como eu disse, em alguns estados 

do Brasil que foi feito isso aí e não funcionou. No nosso Tribunal ao contrário disso, e eu quero 

frisar isso, existe uma preocupação muito importante e grande com isso, tanto da minha época 

iniciando, e mais importante ainda Conselheiro Luís Cunha e agora Vossa Excelência. E os 

ouvidores, Conselheiro Odilon e Conselheira Rosa Egídia. Eu sei e posso dizer aqui que todas as 

questões encaminhadas à ouvidoria, o próprio ouvidor – Conselheiro Odilon e Conselheira Rosa – 

toma conhecimento e tem a preocupação de dar o devido encaminhamento e a resposta devida, no 

tempo certo. Então isso é importante considerar, que o Tribunal de Contas se coloca nessa posição 

de destaque, de apresentar, vamos dizer assim, um bom exemplo. Aí vão os parabéns aos dois, 

Conselheiro Odilon e Conselheira Rosa, mas na tranquilidade, na alegria, na satisfação de dizer: 

“não, aqui a nossa ouvidoria funciona”. E muitas coisas vêm, como o Conselheiro Odilon colocou, 

a ouvidoria trazendo uma sugestão ou reclamando, denunciando qualquer coisa, como a ouvidoria 

do Tribunal de Contas funciona, ela é tratada com respeito, com responsabilidade e aproveitada, 

quase 100%. Então queria deixar claro isso, que nosso Tribunal tem ouvidoria e funciona bem, e os 

nossos responsáveis, hoje a Conselheira Rosa Egídia, tem um comprometimento com isso muito 

grande e cuida disso com muito carinho, com toda a sua equipe. E eu também queria fazer esse 

registro aqui, graças a isso, obviamente que a gente fica tranquilo e fica feliz de ver o comando da 

equipe da doutora Rosa nesse sentido, de ter essa responsabilidade, esse comprometimento do que 

verdadeiramente é a importância do que é uma ouvidoria. A doutora. Rosa tem isso no seu coração 

junto com a sua equipe, apresentando para a gente um bom trabalho. É importante frisar, tem 

muitos órgãos que têm ouvidoria, aí já coloco até entre aspas, mas não funciona, só para dizer que 

tem ouvidoria. Como tem a mesma coisa o controle interno, tem lá o controle interno, mas você vai 

lá e não funciona, é uma pessoa só, recebe ordem do gestor, ou seja, é dessa forma. Aqui no 

Tribunal graças a Deus, tanto o controle interno como a nossa ouvidoria funcionam plenamente, 

perfeitamente. Parabéns Conselheira Rosa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para agradecer as palavras de todos os colegas 

Conselheiros, mas reforçar que o papel do ouvidor, da ouvidoria é apenas ser um canal entre a 

sociedade e a instituição. Se a sociedade está satisfeita é porque a instituição, por meio de todos os 

seus servidores, auxiliou a ouvidoria em no prazo certo atender as demandas que nos foram 

apresentadas. E a atuação da equipe da ouvidoria, representada pela sua diretora, doutora 

Tatiana, doutora Olga, doutor Ribas Marques, são remanescentes da gestão anterior, do doutor 

Odilon, que mantém esse nível. Aliás, eu recebi a ouvidoria com um excelente nível de desempenho, 

cabia a mim simplesmente manter esse nível, uma responsabilidade muito grande. Portanto eu 

agradeço e agradeço aos servidores do Tribunal, porque sem eles a ouvidoria não iria ter o 

reconhecimento que tem e nem a nota que mantém junto ao MMD. Eu agradeço mais uma vez as 

palavras de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Felipe Rosa Cruz: Obrigado 

Presidente, obrigado Conselheiros Substitutos por me conceder a palavra antes de vocês. Mas é 

como eu sempre digo, o sucesso dessa instituição, do Tribunal de Contas do Estado, é o sucesso 

também do Ministério Público de Contas. Ambas as instituições andam ombro a ombro, então a 

gente vibra e fica muito feliz em ver o Tribunal de Contas do Estado do Pará se destacando, tendo 

como excelência a sua ouvidoria, antes capitaneada pelo Conselheiro Odilon e agora chefiada pela 

Conselheira Rosa Egídia. De modo que a gente fica muito feliz e é motivo de orgulho para todos 

nós, parabéns e continue trilhando essa estrada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Segundo a história, as primeiras ouvidorias nos moldes 

das ouvidorias modernas surgiram na Suécia, por volta de 1809, ou seja, mais de 200 anos. E hoje 

nós vemos os frutos colhidos pela Suécia, pequeno e frio país que se tornou modelo para o mundo, 

por quê? Porque o povo, o verdadeiro detentor do poder, passou a fiscalizar a gestão pública, dar 

a sua opinião, fazer as suas fiscalizações, cobrar do gestor e com certeza transformou a sociedade. 

Nós também, da mesma forma, se seguirmos os passos da Suécia, se a nossa ouvidoria for eficiente, 

no futuro nosso órgão será brilhante. Portanto, eu parabenizo a nossa ouvidora pelo dia de 

amanhã, e que a nossa ouvidoria continue crescendo e dando frutos. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora Presidente, cumprimento a 

Conselheira Lourdes Lima, Presidente do Tribunal de Contas; douto representante do Ministério 

Público de Contas, Felipe Rosa Cruz; cumprimento os Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano 

Sabino; Luís Cunha; André Dias que já se retirou da sessão, mas esteve aqui; Odilon Teixeira, 

Rosa Egídia; cumprimento aos estudantes da UNAMA; servidores aqui presentes. Também 
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Conselheira Presidente, senhores Conselheiros, pedi a palavra para me dirigir à Conselheira 

Ouvidora para parabenizá-la, Conselheira Rosa Egídia, pelo dia do ouvidor de amanhã e dizer que 

a ouvidoria é, verdadeiramente, um orgulho para todos nós do Tribunal de Contas porque 

efetivamente, tem prestado o seu trabalho de forma absolutamente irrepreensível. E ao momento 

em que felicito e parabenizo Vossa Excelência, pelo trabalho que vem desempenhando à frente, 

também estendo, logicamente, esses cumprimentos ao Conselheiro Cipriano Sabino que deu início 

à instituição efetiva da nossa ouvidoria, ao Conselheiro Luís Cunha pela consolidação da 

ouvidoria neste Tribunal e à Conselheira Lourdes Lima por entender a importância e dar 

continuidade ao enrobustecimento da nossa ouvidoria. E, sobretudo, mais porque a ouvidoria é um 

elo de ligação entre o Tribunal de Contas, que faz o controle externo da administração pública e o 

real detentor do poder nesse estado democrático, que é o povo, assim preceituado no parágrafo 

único do artigo primeiro: todo poder emana do povo que o exerce por meio dos representantes 

eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. E a ouvidoria é justamente o canal, é o elo de 

que o legítimo detentor do poder, inclusive de controlar os gastos públicos, possa exercer 

efetivamente o seu poder a partir do órgão de controle externo, por meio de denúncias, 

representações, sugestões, elogios e até mesmo críticas. E isso tem sido feito de forma crescente no 

nosso Tribunal, o que fortalece e melhora a nossa capacidade de controle. E eu diria aqui, que 

entre aspas, obviamente, permite que o Tribunal possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, 

em um processo de onipresença, se é que seria possível, mas é a única forma de nós estarmos 

presentes em todos os 144 municípios e onde haja gasto público, onde haja investimento público, os 

nossos olhos lá estarem porque o povo está em todos os lugares e eles têm feito o seu trabalho 

muito bem feito, do ponto de vista de controlar os gastos públicos. Meus parabéns Conselheira 

Rosa Egídia, reforço e ressalto aqui da ouvidoria e de Vossa Excelência para o nosso Tribunal, 

obrigado por desempenhar o seu papel com tanta maestria, de tal sorte que nós possamos nos 

orgulhar da nossa ouvidoria. Meus parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado Presidente, bom dia a todos. Presidente, antes 

quero levantar aqui o dia do ouvidor, parabenizar o dia do ouvidor, o evento que irá acontecer no 

dia 27 ou dia 28 também, parabenizar a todos que trabalham na ouvidoria, que é toda uma equipe 

em todas as ouvidorias e aqui no Tribunal não é diferente. E com a lei de acesso à informação, 

aumentou a obrigação de todas as instituições em dar a resposta da forma correta e delimitada no 

que a lei estipula, ou seja, não basta apenas dar resposta, tem que ser no prazo, de forma adequada 
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e de forma compreensível, que um cidadão comum consiga entender a atividade de cada instituição 

e que ela possa interpretar dessa forma. Como o Conselheiro Daniel falou, é um canal, ao mesmo 

tempo que nós temos a obrigação de dar resposta, o Tribunal também aumenta a obrigação a 

partir da lei de darmos essa resposta nas condições estabelecidas. Isso foi uma missão que foi 

implantada pelo primeiro ouvidor, o Conselheiro Odilon, e como a Conselheira Rosa expôs, no 

mínimo de acompanhar o patamar mínimo estabelecido o critério de qualidade pelo primeiro 

ouvidor, por toda a equipe, mas que tenho certeza que com a participação da equipe remanescente 

não deixou diminuir em nenhum momento a qualidade e que sob sua gestão os desafios, com 

certeza, cada vez maiores que temos com a tecnologia, cada vez mais facilidade dessa demanda 

pela transparência. E aqui o Tribunal, no papel de controle, alinhado a esse controle social, tem 

uma responsabilidade ainda maior, assim eu entendo. Ao mesmo tempo que nós damos a resposta, 

tenho certeza que o controle externo também se apropria de algumas informações disponibilizadas 

que possam gerar algumas atividades, como a auditoria. Dessa forma, a parabenizo, desde a sua 

implantação, a sua implantação nesse momento e execução. E registro aqui parabenizando a todos 

que trabalham na ouvidoria aqui no nosso estado. Obrigado Presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de 

agradecer a todos e também colocar a esse plenário, dividir com esse douto plenário, com o 

Ministério Público, com todos os Conselheiros uma honraria que nós recebemos ontem, e dizer da 

nossa satisfação de ter recebido ontem uma instituição, parte da Polícia Militar do Estado do Pará, 

que trabalha com outras instituições, com o Ministério Público, com a Fapespa e por sinal, um 

trabalho que eles apresentaram ontem, muito bom, aqui nesse nosso auditório. O Tribunal apenas 

cedeu o espaço, mas eles vieram aqui festejar os 25 anos da companhia, que trabalha com os 

menores infratores e nós tivemos a oportunidade de sermos agraciados com uma comenda da 

Polícia Militar. E eu gostaria de dividir com Vossas Excelências essa comenda, com todos os 

servidores desta Corte de Contas e pedir que esta Corte de Contas envie votos de parabéns à 

companhia, ao seu comandante. Gostaria de pedir à secretaria para que encaminhe, peço ao douto 

plenário para que a gente possa encaminhar à companhia votos de parabéns, já são 25 anos 

Conselheiro Odilon, que a polícia vem trabalhando e nós tivemos a oportunidade de assistir 

testemunho de mães que tiveram seus filhos menores infratores, aos cuidados do trabalho da 

Polícia Militar junto com a Fapespa. E nós assistimos aos depoimentos e muito importante a esses 

meninos, que têm a possibilidade da atenção da Polícia Militar no sentido não só da repressão, 
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mas principalmente a educação. Então eu proponho a este douto plenário, antes da minha proposta 

quero deixar também meu agradecimento à doutora Rosa, ao Conselheiro Odilon, ao Conselheiro 

Cipriano, Conselheiro Luís, que tiveram essa preocupação com a implantação e com o trabalho 

profícuo que vem acontecendo na ouvidoria. Meus parabéns doutora Rosa, parabéns doutor 

Odilon, porque o doutor Odilon iniciou e Vossa Excelência vem dando continuidade a esse 

trabalho na ouvidoria. E aí a pesquisa que foi feita, que deixa o nosso Tribunal de Contas em 

sétimo lugar no ranking de todos os tribunais de contas, onde está à frente de muitos grandes 

tribunais de grandes cidades, eu acho que nos alegra em saber que estamos no rumo certo. 

Portanto, parabéns e que Deus continue abençoando Vossas Excelências pelo trabalho que vêm 

realizando nesta Corte de Contas. Conselheiro Luís, Vossa Excelência está de acordo que nós 

enviemos votos de congratulações e louvores à companhia da Polícia Militar que cuida de um 

trabalho – não é um trabalho específico deles, é um trabalho em parceria inclusive. Conselheiro 

Nelson vai até propor, já propôs e a gente vai amadurecer a ideia e trazer para esse Tribunal, que 

o TCE Cidadão entre em parceria, porque nós observamos que ontem inclusive, aqui no Tribunal, 

estiveram presentes juízes, juízas, promotoras e deputados, então foi um evento de pompa, de muita 

valorização, prestigiado, foi muito concorrido o evento de ontem aqui, dando sinal dessa parceria 

do Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Assembleia Legislativa e o nosso Tribunal também, 

com certeza já futuramente se inserindo nessa parceria. Conselheiros Luís Cunha; Odilon Teixeira; 

Rosa Egídia. Certamente tanto Conselheiro Nelson que esteve presente, inclusive ficou nos 

representando, participando direto do evento, Conselheiro Cipriano e Conselheiro André estão de 

acordo, mesmo já deixando aqui. E os nossos Substitutos e o Ministério Público. Com a anuência 

do colegiado, a matéria foi consubstanciada no Ofício nº 036/2018-SEGER. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas concluindo, 

agradecer aos Conselheiros Substitutos pelas palavras, a Vossa Excelência que na verdade os 

parabéns são para Vossa Excelência, para o doutor Luís Cunha que no comando dessa instituição 

valorizaram extremamente a ouvidoria, idealizada ainda na gestão do Conselheiro Cipriano, que 

também merece a extensão dos parabéns. Este evento referido pelo doutor Edvaldo e descrito 

também pelo doutor Odilon, até agradeço por isso, está focado justamente na melhora do sistema e 

do serviço a ser prestado, uma vez que o tema principal dele é a recente lei que dispõe sobre a 

participação, proteção e defesa do usuário dos direitos dos serviços públicos da administração 

pública. Esse será o enfoque desse encontro, que certamente irá contribuir para as ouvidorias do 
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estado do Pará se fortalecerem e se informarem a respeito das mudanças que virão com essa nova 

lei. Obrigada Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada. Antes de encerrar eu gostaria de agradecer a presença 

dos estudantes e dizer para vocês, meus jovens, que a nossa secretaria estará à disposição para 

fornecer o certificado de que vocês estiveram aqui nesta manhã, participando, que com certeza 

servirá para horas complementares. Então eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença 

e a participação efetiva de todos os Conselheiros, hoje por unanimidade os Conselheiros e 

Conselheiros Substitutos, Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano Sabino; Luís Cunha; André Dias; 

Odilon Teixeira; Rosa Egídia, a presença dos Conselheiros Substitutos Julival Rocha; Milene 

Cunha; Daniel Mello e Edvaldo Souza, a presença sempre amável do nosso procurador, doutor 

Felipe Rosa Cruz, a presença dos nossos jurisdicionados, de procuradores e procuradoras de 

jurisdicionados, advogados, contadores e demais profissionais. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e 

seis minutos (11h56min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 15 de março de 2018. 
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