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Nº 5.549 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de maio 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 e Daniel Mello e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

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

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

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

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza em gozo de férias. Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da 

sessão ordinária do dia vinte e seis (26) de abril. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

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

Oliveira Junior: Impedido na forma regimental. 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. Não havendo 

expediente para leitura, a presidência solicitou a inversão da pauta de julgamentos, com 

primazia ao processo de número quatro, tendo obtido a assertiva plena. Então permitiu vez e 

voz ao senhor secretário que expôs o anúncio do Processo nº 2014/50505-6, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Viseu, responsável Luis Alfredo 

Amin Fernandes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira 
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Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que expressou a seguinte declaração: 

Bom dia a todos, senhora Presidente desse egrégio Tribunal; bom dia senhores Conselheiros, 

Conselheiros Substitutos, senhores jurisdicionados, é sempre um prazer estar aqui. Em relação 

a esse processo, houve várias irregularidades graves, como por exemplo a ausência de 

licitação, a própria ausência do laudo conclusivo, a ausência de nexo de causalidade entre as 

despesas apresentadas com notas fiscais em cópia, que deveriam ser os originais. Além do 

mais, as alegações do ex-gestor, de que havia perdido esses documentos em incêndio não 

foram comprovados, por exemplo com reportagens acerca desse suposto incêndio ou algum 

outro documento, uma certidão do fórum em que alega que foi impetrado um processo judicial 

contra o ex-prefeito, mas não juntou aos autos sequer uma certidão nesse sentido. E a ausência 

completa de fiscalização, falta de laudo conclusivo. Daí porque ratificamos na íntegra o 

parecer do Ministério Público, pela irregularidade das contas com devolução total e aplicação 

de multas aos responsáveis, pelo descumprimento à Resolução n.° 13.989/95; e também aos 

gestores e ao fiscal pela falha da fiscalização, com responsabilidade solidária pelos danos ao 

erário. Presente em plenário, o representante do responsável, advogado devidamente habilitado 

nos autos, senhor José Augusto Dias da Silva, garantido o direito à ampla defesa, fez a seguinte 

apresentação: Obrigado. Bom dia, senhora Presidente, senhores Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, representante do Ministério Público, demais servidores e presentes nesta Casa. O 

senhor João Calos Leão, servidor à época da SUSIPE, somente teve conhecimento deste 

convênio quando citado por esta Corte de Contas, até então nenhum conhecimento ele tinha 

sobre o convênio. A única parte em que consta ele como fiscal do contrato é justamente no 

termo de convênio, ele nunca recebeu uma portaria formal comunicando que ele seria fiscal do 

convênio e suas atribuições. Portanto, não havia como ele fiscalizar o que ele não tinha 

conhecimento, o que formalmente não lhe foi comunicado. Nos autos não existe qualquer tipo 

de nomeação do senhor João Carlos Leão Ramos como fiscal do presente convênio, somente 

consta o seu nome – como eu já falei – no referido termo de convênio, que consta nos autos. 

Somente tomando conhecimento, eu friso novamente, quando citado por esta Corte de Contas. 

Inclusive, a esta época ele nem mais se encontrava em Bragança, porque na época ele chegou 

a exercer o cargo de diretor do presídio de Bragança, já se encontrava aqui em Belém, na 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 629

capital. Portanto, qualquer ato deveria haver formalmente a designação através de uma 

portaria, cientificando ele, assim como até mesmo dispondo de diárias para que ele pudesse 

viajar para o município de Viseu e exercer a efetiva fiscalização. Em virtude de todos esses 

fatos, não há como ele emitir qualquer relatório sobre algo que ele não conhece, sobre algo 

que ele nunca fiscalizou porque formalmente nunca lhe foi deferida tal atribuição. Inclusive, 

nós estamos aqui com a documentação, citações e decisões do Tribunal de Contas da União, 

que nesses casos, a portaria dando ciência para o servidor e dando ciência das suas 

atribuições, é ato formal que deve existir e é obrigatório. Diante destes fatos, Excelência, eu 

requeiro a reabertura da instrução processual, com a juntada desses argumentos para que a 

douta Relatora possa, sob o olhar de novos argumentos, isentar tanto da responsabilidade 

solidária, como possivelmente de multas, o servidor que fora nomeado fiscal do contrato. 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de receber a 

documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 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 artigo 195, §2º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Neste momento registrou-se a saída de plenário da Conselheira Substituto 

Milene Dias da Cunha. Em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 2006/52466-7, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal Vigia de Nazaré, responsável Marlene Macedo Paiva de 

Vasconcelos, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante 

do Ministério Publico de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis e expedição de 

recomendação à Seduc. A presidência anunciou que, embora regularmente notificada, a 

responsável supracitada não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, sem 
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devolução, e, aplicar a responsável a multa no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais), pela grave infração à norma legal e, ainda, determinar que a Secretaria Geral encaminhe 

cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado, na pessoa do seu Procurador Geral de 

Justiça, e à Seduc e à AGE, 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 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2012/50656-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Breves, responsável José Antônio Azevedo Leão, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Publico de Contas que ratificou o 

parecer contido nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado, sem prejuízo das multas regimentais. A presidência anunciou que, embora 

regularmente notificada, a responsável supracitada não esteve presente e nem se fez representar 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, face 

a grave infração à norma legal, sem imputação de débito, aplicar ao seu responsável as multas 

de R$1.000,00 (um mil reais) pelas irregularidades apontadas, com base no art. 243, I, “a” do 

RITCE e de R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação 

de contas, com base no art.243, III, “b” do RITCE/PA. 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. Incontinenti, foi anunciado o 

Processo nº 2016/50465-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Francisco do 

Pará, responsável Cledson de Souza Leitão, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pela irregularidade das contas, com imputação de débito e aplicação das multas e, 
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ainda, opinar e requerer a reabertura da instrução processual para suscitar a citação do senhor 

Cledson de Souza Leitão para justificar a aquisição dos bens por valores acima do menor preço 

apurado, porque o fornecedor com melhor proposta sequer foi consultado quando da dispensa 

de licitação e por fim expedição de determinações ao responsável e a Prefeitura Municipal de 

São Francisco do Pará. A presidência anunciou que, embora regularmente notificado, o 

responsável supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares com ressalva. 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. Logo 

após, foi anunciado o Processo nº 2010/52369-0, que trata do Recurso de Reconsideração, 

interposto por Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais 

e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pelo provimento parcial do presente Recurso de 

Reconsideração para fins de reformar o Acórdão nº 47.818/10, no sentido de desconstituir a 

devolução de R$1.353.995,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e 

novena e cinco reais), imposta ao recorrente, mantendo-se a irregularidade das contas, sem 

prejuízo das multas regimentais e expedição de determinações à Prefeitura Municipal de 

Belterra. A presidência anunciou que, embora regularmente notificado, o recorrente supracitado 

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

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

no sentido de acompanhar as manifestações da Secex e do Ministério Público de Contas e, no 

mérito, dar provimento parcial ao presente Recurso de Reconsideração para, modificando a 

decisão recorrida, isentar o responsável da devolução dos valores conveniados, mantendo-se os 

demais termos da decisão atacada, determinar, ainda, que a Prefeitura de Belterra adote as 

recomendações do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2010/52945-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Barbosa da Silva, 
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Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, 

com pedido de vista pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira em 19/04/18. Ao solicitar a 

retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Na 

sequência, foi anunciado o Processo nº 2017/50374-9, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Domiciano Bezerra Soares, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora 

foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, com pedido de vista formulado pelo 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira em 19/04/18. Cumprindo disposição regimental, a palavra 

foi concedida ao conselheiro que proferiu seu voto-vista acompanhando o voto da relatora. A 

matéria foi colocada em discussão, sem que os membros do colegiado assim o procedessem. 

Em seguida foi consultada a relatora que ratificou sua posição. Já o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves em sua manifestação, retificou sua posição anterior, agora acompanhando o 

voto da relatora. Instado a se manifestar, Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior que não estava presente na sessão que o processo teve seu julgamento iniciado, 

declarou não estar suficientemente esclarecido e por essa razão não votou. O Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, ratificou seu voto, acompanhando a relator. Sua 

Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, declarou-se esclarecido e votou acompanhando 

a relatora. Suas Excelências, as Conselheiras Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a relatora. Por fim, a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50339-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação do registro, sem prejuízo da 

sujeição da multa à ordenadora responsável pela contratação Presidente da Fasepa e à 

autoridade anuente a quem inclusive competia a realização de concurso público para o órgão 

jurisdicionado em questão Secretária de Administração e expedição de determinação à Fasepa, 

à Casa Civil da Governadoria do Estado e à Sead. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

de indeferir os registros. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Divirjo do relator, no sentido de deferir, excepcionalmente, os registros. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a divergência. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto do relator. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Acompanho a divergência. Proclamou, então, a presidência que por maioria de 

votos, quatro a três, resolveu o plenário acatar a posição do Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, vencido o relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/50751-2, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

autos opinou pela denegação do registro, com aplicação da multa regimental ao responsável na 

forma do art.243, I, “b” do mesmo diploma, penalidade essa extensiva à autoridade que 

autorizou a contratação sub examine e, ainda determinação da imediata cessação dos 

pagamentos e determinações à Fasepa, à Casa Civil da Governadoria do Estado. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de que se promova a extinção do feito sem 

julgamento de mérito e 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. 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 Luís da Cunha Teixeira. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2017/50732-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 
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proferiu voto no sentido de indeferir o registro. Seguiu-se, então, à votação. Excelentíssimo 

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

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator, no sentido de deferir, 

excepcionalmente, os registros. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o voto do relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho a divergência. Proclamou, então, a 

presidência que por maioria de votos, quatro a três, resolveu o plenário a catar a posição do 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, vencido o relator.  Sem detença, foi anunciado o Processo 

nº 2017/53443-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia 

Civil do Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

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

opinou pela denegação dos registros, com determinação à Polícia Civil do Estado do Pará, sob 

pena de multa pelo descumprimento.  Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

sentido de indeferir os registros e cessar pagamentos determinações a Polícia Civil do Estado. 

Seguiu-se 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: Divirjo 

parcialmente do relator, no sentido de deferir, excepcionalmente, os registros, exceto da 

servidora que acumulou indevidamente os cargos. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho o voto do relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira 

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

a presidência que por maioria de votos, quatro a três, resolveu o plenário a catar a posição do 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, vencido o relator. Neste momento, registrou-se a saída de 

plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Em seguida, foi anunciado o 
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Processo nº 2017/53447-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo indeferimento do registro dos contratos. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de deferir em caráter excepcional o registro dos atos de 

admissão. Foram colhidos os votos dos membros do colegiado, onde, exceto Sua Excelência o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que no seu voto divergiu do relator e adotou o 

parecer do Ministério Público de Contas e indeferiu os registros, os demais acompanharam o 

relator. Tendo a Presidência proclamado que o Plenário, por maioria de cinco votos a um 

acolheu a proposta 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 Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se, o senhor secretário, anunciou o 

Processo nº 2013/52060-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria José Cruz 

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

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/51970-9, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Hellen Guimarães de Sousa Moreira, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 636

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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 havendo assuntos incluídos na pauta 

administrativa, a Presidência solicitou ao Senhor Secretário-Geral que apregoasse os referidos 

processos. Imediatamente, deu-se o anúncio do Processo nº 2018/50509-1, que trata da Proposta 

de Outorga da Medalha Serzedello Corrêa ao Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, formulada 

pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Relator Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que após a leitura do extenso e brilhante relatório contido nos autos, proferiu seu voto 

nos termos seguintes: Senhora Presidente, eu acho que ninguém quer discutir nada do voto, 

alguém se manifesta? Então, diante do exposto, nos termos da resolução 18.942/2017 desta 

Corte de Contas, voto favoravelmente à outorga da Medalha Serzedello Corrêa ao 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. É assim que voto, senhora 

Presidente. A Presidência, então, passou a colher os demais votos. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, uma coincidência, o 

Relator é Teixeira e eu sou Teixeira, vou homenagear um Teixeira. Eu não sabia nem que seria 

hoje a votação da proposta, queria dizer que andou bem o Conselheiro Cipriano Sabino, já o 

parabenizei pela iniciativa e que logicamente terá o acolhimento de todos nós à magnífica peça 

preparada pelo Conselheiro Luís Cunha, que ele sinteticamente discorre sobre o currículo do 

Conselheiro Odilon. O que me resta realçar é que tem sido, ao longo da vida, Vossa Excelência 

Presidente é testemunha disso, nossos amigos Conselheiro Cipriano e Conselheiro Luís Cunha, 

tem sido muito cuidado na seleção das homenagens, mas eu acho que elas têm que ser feitas. 

Nós passamos por um momento brasileiro de extrema dificuldade porque há uma 

generalização que quem faz parte do serviço público não presta, isso não é verdade, nós temos 

que nos mostrar credenciados, à altura das nossas missões e reverenciar aqueles que merecem 

exatamente ser levados à sociedade como merecedores, com justiça daquilo que se traz para o 

conhecimento público. Então a forma como o Conselheiro Luís Cunha discorreu o currículo do 
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Conselheiro Odilon, grande parte passado em sua terra natal, lá em Santa Catarina e ele veio 

para cá por meio do concurso público, tornou-se auditor, Conselheiro Substituto e para honra 

também desta Casa, torna-se Conselheiro pelo cumprimento da Constituição, que dá à carreira 

o lugar, o assento entre os Conselheiros da instituição. E aqui, o que eu posso dizer e isso é do 

conhecimento geral, do seu empenho e da marca que tem deixado na sua atuação nessa Casa, 

pelo interesse, pelo patriotismo, pela correção. A gente vai passando na vida e vai deixando 

uma vara de bambu, vão ficando nós, são as marcas, os passos que a gente deixa. Ele esteve na 

implantação, que é um marco desta Casa, da ouvidoria, hoje tão bem-sucedida pela 

Conselheira Rosa. Vai à corregedoria da Casa e sempre mostrando a todos nós o devotamento, 

a seriedade e diante de mim, como Conselheiro, como seu colega de plenário, quero realçar o 

relacionamento sempre cordial, educado que mantivemos desde o princípio, de maneira que eu 

acho que o Conselheiro Cipriano foi inspirado com muita felicidade e materializa já no 

relatório do Conselheiro Luís Cunha. Quero dizer que fico honrado, fico feliz de participar 

deste colegiado e além de homenagear o Conselheiro Odilon com o meu abraço, festejando a 

merecida comenda que vai receber, também quero parabenizar o Conselheiro Cipriano pela 

iniciativa e também o Conselheiro Luís Cunha por ter feito, ainda que sucintamente, uma coisa 

bem objetiva que retrata o desempenho profissional neste Estado, no Estado de origem do 

Conselheiro Odilon, que no meu entendimento merece completamente a comenda como está 

sendo distinguida por esse plenário. É o reconhecimento dos seus colegas à atuação positiva 

que tem feito em favor do Tribunal e, consequentemente, em favor do estado do Pará. Parabéns 

a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, primeiramente eu queria fazer até, por uma questão regimental, questão de 

ordem, o Conselheiro André ao se retirar, eu o Conselheiro Luís Cunha e o Conselheiro 

Nelson, entendemos que desejávamos saber da opinião dele, da posição e do voto dele com 

relação ao Conselheiro Odilon. Então liguei para ele, e imediatamente aqui e ele pediu que eu 

falasse em nome dele, que fosse registrada sua concordância e que ele irá assinar a resolução, 

dizendo da alegria, da satisfação que ele tem de votar, obviamente a favor da comenda em 

homenagem e reconhecimento ao Conselheiro Odilon. Então eu peço à Vossa Excelência, e se 

quiser ouvir o plenário e a secretaria, Dr. Tuffi e Dr. Jorge, que veja os meios regimentais, 

legais, para considerar o voto do Conselheiro André, uma vez que ele pediu que eu 
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manifestasse aqui. Ele saiu por motivo de tratamento de saúde e pediu para fazer esse registro. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Ele esteve presente e diante da manifestação da vontade dele, deve ser atendido sim. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Com relação 

à minha pessoa, Presidente, meu voto é com certeza de aprovação, uma vez que fiz a 

proposição e antes de fazer, conversei com os Conselheiros Nelson, Luís Cunha, André, Rosa 

Egídia e com Vossa Excelência e todos reconheceram, obviamente, o brilhante trabalho do 

nosso colega Conselheiro Odilon. Já há muito tempo aqui trabalhando, o seu comportamento 

leal, amigo, competente, dedicado, sempre disposto a ajudar, a contribuir. O relatório do 

Conselheiro Luís Cunha foi excelente como disse o Conselheiro Nelson, de forma resumida 

porque a carreira do Conselheiro Odilon, a sua vida dedicada principalmente à questão 

pública, não é de hoje aqui do Pará, já é de muito tempo. Conselheiro Luís Cunha foi muito 

feliz, então não vou alongar porque já fiz a apresentação, acompanho as palavras do 

Conselheiro Nelson e acompanho na íntegra o voto do Conselheiro Relator Luís Cunha, muito 

bem feito, Presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu me sinto muito feliz pela oportunidade de participar desta votação que 

aprova uma proposta lúcida, muito feliz do Conselheiro Cipriano Sabino. E, de fato, como bem 

disse o Conselheiro Nelson Chaves, o Conselheiro Luís Cunha foi muito preciso, de maneira 

sucinta ressaltou todas as qualidades e qualificações que o Conselheiro Odilon detém. Então 

me resta apenas co-assinar o relatório e votar favoravelmente à concessão do recebimento 

dessa Medalha pelo Conselheiro Odilon. Isso enobrece a Medalha, parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero fazer um 

registro importante, dirigido ao Conselheiro Odilon. Senhor Odilon, antes da apresentação da 

Medalha, da comenda, da sugestão de indicar Vossa Excelência, eu quero fazer esse registro 

porque é importante. Conversei com todos os Conselheiros antes, a proposta saiu da minha 

assinatura, mas todos os Conselheiros concordaram – não estou jogando confete e nem 

dizendo nada demais – todos disseram muito mais do que estão dizendo aqui do microfone, 

falaram muito, até que isso era para ter feito, isso já está até atrasado. Estou te falando aqui. 

Então não foi uma proposta apresentada porque eu fui surpreender, não. Conselheiros Nelson, 

Luís, Conselheira Presidente, Conselheiros André e Rosa, todos sabem. “Conselheiro Odilon é 
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assim, assim”, “não, está na hora, é agora que eu assino contigo” e foi assim mesmo, para 

Vossa Excelência saber que fui eu que apresentei, mas foi de comum acordo, elogiado por 

todos, Conselheiro Odilon. Presidente, eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência e devolvo 

a palavra. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu concluo a votação, me associando a todas as manifestações que me antecederam 

acerca desta proposta do Conselheiro Cipriano, para homenagear o Doutor Odilon, 

merecidamente, já não é sem tempo como disseram tantos outros colegas. E muito nos alegra, 

Conselheiro Odilon, de estar nesse momento, nessa manhã, no início do mês que homenageia 

os trabalhadores, Vossa Excelência como um excelente trabalhador deste país, porque prestou 

seus trabalhos em outras esferas do país, em outro Estado e hoje presta um excelente trabalho 

ao Estado do Pará, adotou o Pará como terra sua para morar, para trabalhar. E 

merecidamente, por todos os feitos de Vossa Excelência, nós assinamos embaixo tudo que já foi 

dito, inclusive o relatório do Conselheiro Luís foi um resumo do que representa Vossa 

Excelência para esta Corte de Contas, acato na íntegra o voto do relator. Portanto, à 

unanimidade está aprovada a proposta. Passo a palavra ao homenageado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhora Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora Presidente, Conselheiros, 

me resta agradecer a honraria. Quero dizer a todos que é motivo de muita honra, eu tenho 

orgulho de trabalhar na Casa, tenho orgulho de ombrear com Vossas Excelências nas trilhas 

do controle externo paraense. Quero dizer que me sinto extremamente honrado e quero 

declarar aqui, Conselheiro Cipriano, subscrito por todos os Conselheiros, a minha alegria, a 

minha felicidade e quero dizer que a maior honraria dada a alguém é o reconhecimento pela 

própria instituição em que ele trabalha. Então muito obrigado a todos vocês. Pretendo, com o 

mesmo denodo, continuar exercendo as atribuições e as prerrogativas que me foram conferidas 

em nome do povo do Pará, dessa sociedade que tanto espera de nós. E continuar exercendo, 

assim, com todos, de forma muito urbana, encontrar as melhores soluções, contribuir com as 

políticas públicas do estado, que esse é o caminho que um Tribunal de Contas deve percorrer, 

buscando sempre a sua legitimação perante à sociedade que tanto deseja isso. E, 

principalmente, muito obrigado pessoalmente a cada um dos senhores, obrigado Conselheiro 

Nelson Chaves, obrigado Conselheiro Cipriano Sabino, obrigado Conselheiro Luís Cunha, eu 

acho que Vossa Excelência inclusive se esforçou bastante porque eu falei e na sequência nós 
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vamos ter a proposição, relatório da Conselheira Rosa ao Desembargador Milton Nobre, boa 

parte da nossa vida na verdade não está escrita, Conselheiro Nelson. E as vezes é difícil, há 

situações, e Vossa Excelência sabe, eu sou uma pessoa extremamente discreta, eu evito muitas 

situações, evito algumas coisas porque pessoalmente entendo que em alguns casos não convém 

a nós, enquanto autoridades públicas, já basta todo o holofote em cima da gente e nesses 

tempos, como bem lembrou o Conselheiro Nelson, todos lembram isso constantemente, no 

Brasil hoje, fazer parte do serviço público nem sempre é tido com bons olhos. Então a gente 

precisa se manter sereno, se manter sempre na altivez, de forma muito comedida, de forma 

muito tranquila para evitar qualquer mal-entendido, então eu sempre procuro ser discreto em 

tudo aquilo que faço. Muito obrigado pelo relatório de Vossa Excelência, traz um pouco da 

vida pública da gente, daquilo que está e não traz com pormenores o que você fez nas funções, 

mas é assim mesmo. Muito obrigado Conselheira Rosa Egídia, quero agradecer aqui ao 

Conselheiro André, que mesmo não estando na sessão, fez questão de emitir sua procuração ao 

Conselheiro Cipriano e expor o que sente, obrigado Conselheira Lourdes Lima. Quero 

agradecer aos servidores, porque o nosso trabalho em grande parte, o mérito dele passa por 

várias mãos, começando com os servidores. Quero agradecer aqui ao Ministério Público de 

Contas, com o protagonismo que a gente exerce na Casa e que sem esse protagonismo junto 

com o parquet de contas também nós não trilharíamos todo esse êxito que o Tribunal de Contas 

vem encaminhando ao longo de sua história. E quero agradecer aqui também aos meus colgas, 

amigos Conselheiros Substitutos; eu entrei nessa Casa como Conselheiro Substituto e 

constitucionalmente esta vaga de Conselheiro é dos Conselheiros Substitutos, então quero 

agradecer Julival, o carinho na tua pessoa e estendo aos demais, ao meu conterrâneo Daniel 

Mello, ao Edvaldo que está de férias e à querida Milene. Muito obrigado a todos que 

corroboram um pouco da história deste que vos fala, muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, como ainda 

vai ter outra matéria, na verdade eu quero até agradecer as manifestações dirigidas a mim, eu 

fui simplesmente o escolhido para ser o Relator e talvez tenha sido esse o relatório mais fácil 

de fazer. Ao mesmo tempo, havia um grau de dificuldade, sabe por que Jorge? É uma coisa 

nova na Casa, eu acho que a partir do trabalho tão bem elaborado pelo Conselheiro Substituto 

Julival, que nos ajudou a fazer essa resolução, que deu uma arrumada no assunto, a concessão 
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de medalha. Então daqui para frente é como se a gente estivesse inaugurando um novo 

momento na Casa, que a proposta se transforma em processo, tem um Relator e vem para a 

apreciação do pleno. Praticamente, hoje a gente está inaugurando isso e daqui para frente será 

assim. E na verdade, eu lembro que eu conversei bastante com a servidora efetiva da Casa que 

me assessora, Doutora Ana Amélia Seffer, como que a gente vai fazer esse relatório. Porque 

não se tinha uma referência, um modelo para seguir, “faça assim, conversando assim, assim, 

assim e diga a verdade, ele tem uma história bonita”, foi isso que a gente colocou no papel. E 

Conselheiro Odilon, foi muito fácil fazer isso porque todos que me conhecem aqui, sabem que 

eu não sou de escrever muito, eu procuro resumir bastante os meus trabalhos aqui na Casa, 

relatórios e votos. E eu procurei, de forma bem resumida, dizer parte da sua história, 

principalmente como homem público. Eu acho que Vossa Excelência foi talhado para a vida 

pública porque gosta de fazer isso, isso é maravilhoso, o Brasil precisa de gente assim. E 

mesmo quando Vossa Excelência alcançou o topo, eu entendo que estar aqui no cargo de 

Conselheiro é o topo de uma carreira, Vossa Excelência ainda sentiu a necessidade de estudar. 

Eu quero destacar isso como um ponto alto, Vossa Excelência aqui decidiu fazer o mestrado, 

na nossa universidade que é muito boa, e está no seu currículo. Então isso mostra o quanto 

Vossa Excelência quer se dedicar para fazer o melhor pela instituição e pelo povo paraense. 

Eu acho que eu fiz até um relatório muito simples, mas eu também coloquei aí o coração, 

senhora Presidente, e foi muito fácil fazer isso porque hoje a gente parou para homenagear e 

reconhecer um trabalho. Homenagear uma pessoa e reconhecer o trabalho dessa pessoa. E 

graças a Deus, Conselheiro Odilon, a nossa medalha continua tendo muito valor porque ela 

não é dada gratuitamente a ninguém e Vossa Excelência tenha a certeza, que está recebendo 

uma medalha valorizada. E isso é um cuidado, um elogio aos membros da Corte que têm tido 

esse cuidado de não sair distribuindo medalhas. E percebi, tanto da parte do Conselheiro 

Nelson, um trabalho que ele já vem fazendo em relação a isso, como a iniciativa do 

Conselheiro Cipriano, conversando, buscando o entendimento antes de propor. Isso é 

maravilho. Isto é, o que a gente concluiu hoje foi fruto de uma consulta, de um entendimento e 

um consenso, isso é maravilhoso. Então eu disse em uma parte do meu relatório e eu vou 

concluir assim: justa e merecida homenagem à Vossa Excelência. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora Presidente, o direito de 
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eu externar aqui a minha manifestação não preclui, mas me parece que o momento mais 

adequado é esse, então peço escusas pelo tempo que tomarei aqui, mas preciso fazer essa 

menção. Primeiro parabenizar a todos os envolvidos por essa homenagem justíssima, eu diria, 

tanto ao Conselheiro Cipriano Sabino pela iniciativa, pela sensibilidade, quanto ao 

Conselheiro Luís Cunha pelo relatório e voto, sempre com muita sapiência, sempre com muita 

parcimônia. Também ao plenário pela ratificação da propositura, mas especialmente para o 

agraciado, para o honrado com essa comenda. Dizer, Conselheiro Odilon, de excelente 

formação, com passagens pela UFSC, pela FURB, pela Universidade Federal do Pará em sua 

formação, na sua sempre preocupação com a sua capacitação técnica, mas dizer que Vossa 

Excelência honra a sua própria história, a sua própria trajetória, a sua própria vida, mas 

honra também o cargo de Conselheiro Substituto e nós nos sentimos absolutamente muito bem 

representados e honrados em tê-lo agora como Conselheiro, sentado nessa cadeira porque 

suas posições, seus votos, sua atividade é das mais representativas em relação à sua postura, 

sempre com muita parcimônia, sempre com muito zelo, sempre com muito cuidado no trato. E 

toda ela revestida de uma capacidade, de uma formação técnica profunda e tudo isso pitado 

com uma pitada de emotividade que Vossa Excelência traz, natural da sua própria essência, 

sem que essa emotividade prejudique os seus posicionamentos, tudo muito motivado, tudo 

muito bem formulado, o que nos honra muito. E dizer, Conselheiro, que existe uma parte da 

Bíblia que diz que: “o plantio é opcional, mas a colheita é certa”. Para dizer que quem planta 

mal, quem planta o mal, quem planta o ódio, quem planta as lamúrias, isso vai colher e quem 

planta o bem, quem planta a honra, quem planta coisas boas, isso colherá. E a vossa história, 

Excelência, demonstra que plantastes a honra, plantastes o bem e o momento da colheita é 

exteriorizado, materializado por essa decisão desse plenário, muito bem colocado aqui e cabe 

como uma luva para Vossa Excelência. És merecedor da honraria, me sinto feliz em fazer 

parte, em testemunhar esse momento histórico porque poderia ser um ato corporativista, mas 

não. Vossa Excelência é merecedor da honraria, muito tem feito por esse Tribunal, por essa 

Corte de Contas, muito tem feito pelo estado do Pará e muito tem feito pelo controle externo do 

Brasil. Meus parabéns Conselheiro, verdadeiramente merecedor. E me sinto muito feliz, muito 

feliz realmente, de ter o nosso cargo representado, porque suas condutas, suas ações são suas e 

vão refletir em Vossa Excelência, mas por ser oriundo da nossa carreira, do nosso cargo e nos 
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representar tão bem, temos que agradecer. Obrigado Excelência, obrigado realmente e 

parabéns pela honraria, pelo merecimento. E diria mais uma informação, complementando o 

que o Conselheiro Luís Cunha disse, que essa medalha tem um valor significativo e ele é muito 

grande, eu diria o seguinte: que agora com a comenda outorgada à Vossa Excelência, ainda 

mais importante é essa medalha. Vossa Excelência traz essa carga de aumento da importância 

da comenda dessa Corte de Contas. Meus parabéns e falo isso com toda a sinceridade, lá do 

fundo do coração e tem o meu respeito, Conselheiro, tem todo o meu respeito e gratidão por 

ocupar essa cadeira e fazer o que faz, representando a nossa carreira. Parabéns. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Presidente, apesar de 

ainda ter um outro processo para ser relatado sobre medalha, eu também entendo oportuno 

fazer uns ligeiros comentários sobre a medalha concedida ao Conselheiro Odilon. Ele bem 

falou que o Conselheiro Luís Cunha quando leu o currículo dele aqui, a esmagadora parte não 

foi lida, não foi dita e eu peço permissão, Conselheiro Odilon, para relatar uns pouquinhos 

fatos dessa sua história, que é um superador de obstáculos desde pequeno. Eu percebo isso 

pela amizade que tenho, pelas histórias contadas. Desde quando criancinha, correndo 

naquelas praias, catando mariscos para comer, porque era alimento do dia, Vossa Excelência 

é um superador de obstáculos; mesmo quando designado pelo tio para fiscalizar a construção 

civil, o trabalho dos pedreiros e dos serventes que Vossa Excelência, com acurada 

determinação e rigoroso no trato em lidar com aquelas obras, já era um superador de 

obstáculos; mesmo quando não tendo determinados incentivos para continuar estudando, 

Vossa Excelência estudo praticamente sozinho, ou seja, por conta própria, sem ninguém estar 

motivando, sem ninguém estar indo atrás, em escolas públicas durante a vida inteira, em 

universidade pública, tanto em Santa Catarina quanto aqui no Pará quando fez o seu mestrado. 

Vossa Excelência é realmente um superador de obstáculos e agora acabou de superar mais 

alguns obstáculos, como bem disse o Conselheiro Luís Cunha, porque a medalha agora tem 

uma nova resolução. Primeiro obstáculo foi a indicação e o Conselheiro Cipriano Sabino, 

como sempre antenado, um dos mais antenados, digo eu, do estado do Pará, com a sua larga 

visão, ele o indicou. E para a indicação, tinha que passar pelo processo, houve um Relator e o 

Relator fiscalizou, vasculhou a sua vida, virou a sua vida pelo avesso e encontrou só coisas 

boas. Ou seja, teve um processo, foi processado, mas saiu ileso desse processo. Mais ainda, 
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precisava de uma aprovação por dois terços e Vossa Excelência não conseguiu somente os dois 

terços, conseguiu a unanimidade para concessão dessa medalha, e mais ainda, é o primeiro 

depois desse novo formato. Formato rigoroso para receber essa medalha. E já está próximo, 

segundo a previsão do artigo quinto “c” da resolução da medalha, as medalhas devem ser, por 

regra, entregues no mês de junho que é o mês do aniversário, do nascimento de Serzedello 

Corrêa. Excepcionalmente em outras datas, outros eventos promovidos pelo Tribunal, ou seja, 

às vésperas do mês de junho Vossa Excelência passou por todo esse processo, Vossa 

Excelência é um superador de obstáculos, parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora do Ministério Público Deíla Barbosa Maia: Brevemente, só para cumprimentar 

todos os membros por essa iniciativa, essa homenagem justa. O senhor é um Conselheiro que 

honra muito essa Casa, que abrilhanta, tem votos bastante ponderados, por vezes inovadores 

também e como destacado, sempre com uma emoção contida, mas genuína. E parabenizo a 

todos os Conselheiros pela proposta, pela aprovação por unanimidade e em especial ao 

homenageado, que é um orgulho para o Tribunal de Contas paraense. Aprovada, a matéria foi 

consubstanciada na Resolução nº 18.997, desta data. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2018/50508-0, que trata da Proposta de Outorga da Medalha Serzedello Corrêa ao 

Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, formulada pelo Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Após 

a leitura do consubstanciado relatório, sua Excelência proferiu o seguinte voto: A outorga da 

comenda deve ser deferida, a proposição de outorga da Medalha Serzedello Corrêa à Sua 

Excelência, o Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre atendeu a todos os requisitos 

para sua concessão. Nesse sentido, as resoluções desta Corte foram devidamente observadas 

durante a tramitação da proposta de concessão da Medalha Serzedello Corrêa pois, além do 

currículo do indicado e da necessária justificativa, durante a sessão plenária ocorrida no dia 

três de abril passado, o Ilustre Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira apresentou amplas 

razões que justificam o deferimento da outorga. De fato, do teor da ata 5.541, sessão ordinária 

realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, destacam-se os motivos elencados pelo 

Ilustre Conselheiro propositor, que eu deixo de ler nesse momento. Transcrevi e passo 

seguindo. Ademais, do curriculum vitae acostado aos autos, observa-se inequivocamente que, 

como exigido pelo artigo primeiro da resolução 3.799 e alterações, o Desembargador Milton 
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Augusto de Brito Nobre preenche todos os requisitos ali descritos, quais seja: comprovada 

idoneidade moral; reconhecimento merecimento aferido pela prática de atos ou serviços 

relevantes em favor do estado do Pará e, por consequência, em favor do Tribunal de Contas 

deste estado. E segue a transcrição do currículo do Desembargador, destacando: formação 

acadêmica e pós-graduação, o exercício da magistratura, do magistério, outras atividades 

docentes, cargos e funções públicas exercidos pelo Desembargador, a sua vinculação a 

entidades e associações, láurea acadêmica, vida militar e prêmio, condecorações, outros 

títulos honoríficos e honrarias, participação em bancas examinadoras e comissões especial, em 

comissões diversas e em outros múnus, participação em conferências, participação em 

congressos; seminários; jornadas jurídicas; encontros; simpósios; cursos; ciclos de palestras, 

participação em outros eventos, seus trabalhos científicos que ocuparam inúmeras páginas, as 

quais eu deixo de ler no momento, mas estão instruindo o processo, Presidente, além de 

publicações em jornais. Então depois de discorrer sobre todas as atividades do eminente 

jurista, eu digo que não poderia por questão de justiça, deixar passar em branco a 

oportunidade da apreciação do ato de concessão da Medalha Serzedello Corrêa para 

homenagear o eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, dotado de inúmeras 

virtudes humanas e das principais qualidades do bom servidor público. E em especial, por 

tratar-se de meu antigo mestre, à época em que o eminente Desembargador ocupou a cátedra 

de direito comercial na Universidade Federal do Pará. Jurista da mais alta estirpe, conquistou 

fama e admiração em Belém, no Brasil, no exterior, deixando marcas sólidas em benefício da 

sociedade com competência e sabedoria, por todos os lugares onde passou. Continua, 

atualmente, a atuar no Tribunal de Justiça Estadual como decano, emprestando à instituição 

todo o seu conhecimento e experiência de julgador ponderado e administrado público 

visionário. O reconhecimento do seu profissionalismo, honradez, seriedade, engrandece a 

medalha que lhe será conferida por esse Tribunal de Contas. Ante ao exposto, nos termos das 

resoluções 3.799, 18.942, ambas desta Corte de Contas, voto favoravelmente à outorga da 

Medalha Serzedello Corrêa à Sua Excelência, o Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, Dr. Milton Augusto de Brito Nobre. É como voto, Presidente. A Presidência, 

passou então, a colher os demais votos. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu, como me cabe aqui no início da bancada, no 
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Supremo é ao contrário, o mais antigo fala por último, ele já vai escutando, mas eu não posso 

deixar de dizer também do acerto, da feliz iniciativa do Conselheiro Cipriano em trazer para 

este plenário o desejo e, finalmente, a concretização da homenagem ao Desembargador Milton 

Augusto de Brito Nobre. Aliás, quero fazer nesse preâmbulo aqui uma menção às palavras do 

nosso Conselheiro Luís Cunha, dizendo que realmente a partir da nova formatação da 

concessão das honrarias, ela nos obriga, por uma questão de educação, de convivência, de 

harmonia, a utilizarmos aquilo que eventualmente os alfaiates chamariam de agulha fina, na 

textura dessa costura. É de todo sabido que embora tivéssemos, Conselheiro Luís, daí 

aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência me deu com a observação que fez, seria 

extremamente danoso, cruento, desagradável, deseducado, nós fazermos a concessão da 

medalha, embora o Regimento possa nos amparar nesse sentido, uma medalha concedida por 

maioria. Não me sentiria à vontade, o constrangimento de alguém que pudesse chegar a uma 

casa colegiada que vai prestar homenagem e dizer: “o senhor foi condecorado, mas por uma 

maioria”, significaria talvez um desapreço, mesmo que fosse integrante do plenário. Então eu 

quero festejar essa oportunidade de nós conversarmos entre nós a respeito do que vamos 

propor, para que não tire também de cada um de nós a prerrogativa regimental de homenagear 

uma figura que queiramos homenagear e não me credenciar, por exemplo, a fazer um veto 

numa figura que a Conselheira Rosa pudesse eventualmente fazer, que acho já despropositado, 

estou apenas argumentando para fins de hipótese. Mas essa oportunidade que nós temos de 

conversar como, na linguagem popular se chamaria pé do ouvido, a respeito das pessoas que 

devemos trazer – e aqui quero dizer que devemos trazer pessoas, integrantes da sociedade, da 

nossa administração pública porque realmente acho que o momento é esse, nós temos que 

realçar aquilo que é de bom na vida pública, aquilo que ocorre. E mostrando que há tanta 

gente que trabalha no benefício comum. E hoje, quando nós temos o flagelo, a desgraça nesse 

sentido, já falei aqui algumas vezes, como festejamos a internet por tudo aquilo que ela traz de 

positivo, mas tem o lado negativo de abrigar as vezes os calhordas, os germes, os 

desavergonhados, os desonestos, os vulgares que não têm a coragem, por exemplo, de fazer 

uma crítica face a face, se esconde no subterrâneo da lama do mundo em que habitam. Então 

esse é o momento de nos realçarmos essa vida pública, eu quero festejar por isso e dizer que 

esta Casa sim, deve reconhecer, já disse aos nossos companheiros Conselheiros, que da minha 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 647

parte toda vez que tiver uma chance, já fui à Conselheira Presidente pessoalmente, dizer que 

nós temos que realçar as pessoas que enobrecem a vida pública e não por uma questão aqui de 

coincidência, o Doutor Milton Nobre enobrece a vida pública. Quero dizer que com o Milton, 

somos da mesma geração, hoje Belém já é o que se pode dizer, uma metrópole, eventualmente 

ainda não metrópole em certos serviços públicos que deveriam ser melhores, não é uma crítica 

pessoal a quem quer que seja, mas uma metrópole supõe que haja uma condição de vida 

exuberante, gostosa, segura, sadia, feliz. Mas então crescemos muito na questão da população, 

hoje nós passamos de um milhão e eu me lembro dos urbanistas, Conselheiro Odilon, Vossa 

Excelência que tem mestrado em gestão pública, alguns mestres meus diziam assim: “quando a 

cidade passa de um milhão de habitantes, é uma grande complicação, enorme complicação”, 

mas Belém já é uma cidade que ultrapassou. Não sei se lá na terra da Praça João Lisboa, já 

está ultrapassando um milhão. Mas realmente, as cidades menores em termos populacionais, é 

a cidade, Conselheiro Cipriano, Conselheira Rosa, Presidente, Daniel e Julival, que a gente se 

conhece mais porque a gente se encontrava mais. Então é muito comum nós falarmos, 

especialmente há algumas décadas, já posso invocar isso e digo alegremente, não 

lamentavelmente como alguém diz, eu acho que faz parte da vida da gente, a vida da gente é 

construção no dia-a-dia. Então a gente muitas vezes conhece uns aos outros e essa 

manifestação que eu quero preambular aqui em relação ao Milton, dizendo que concordo 

inteiramente com a proposição do Cipriano e com o brilhante relatório da Rosa, vem desde 

muito longe porque vem do meu pai e do dele, eles eram amigos e eu sou da geração do Milton. 

Quero dizer que na minha geração, realmente o Milton é uma figura que a honrou pelo 

brilhantismo da sua inteligência, pela cordialidade do tratamento, pela competência de tudo 

aquilo que fez e por onde passou, ele deixou um marco da sua passagem, é uma figura que de 

fato marca a passagem, por onde quer que ele tenha estado. Sempre com muita simplicidade na 

conversa com os amigos, com muita afetuosidade. Então eu reconheço que o Cipriano, agora 

ratificado pela magnífica relatoria da Rosa, dá exatamente essa credencial e dizendo, 

concordando com o Conselheiro Luís e depois o Julival falando, esses pontos dos currículos de 

fato resumem, porque ao exercer uma função, não está dito naquela função o que o cidadão 

pode ter feito, tantas vezes em benefício da sociedade, Conselheiro Odilon, tem que saber o que 

foi que ele construiu enquanto estava lá auditor em Santa Catarina. Então a mesma coisa vai 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 648

se repetir aqui do Milton, nós vamos ter funções que ele exerceu e não se tem, exatamente, a 

grande dimensão que no exercício daquelas funções o cidadão fez. E que muitas dessas 

comendas representam o reconhecimento por tudo aquilo que ele fez. De maneira que eu 

quero, apenas para não cansar os ouvidos dos meus queridos amigos, dizer que ele se destacou 

no magistério, benemérito professor do curso de Direito, quero dizer aqui Doutora Deíla que 

eu não tive a capacidade de chegar para ser um advogado, o meu talento não me levou a tanto, 

mas quero dizer que sou muito simpático, o senhor que é Doutor em Direito, Doutor Daniel, 

que o meu bisavô foi introdutor do curso de Direito no estado do Pará, cujo nome falo com 

muita honra e muito orgulho, Desembargador Ernesto Adolfo de Vasconcellos Chaves, foi 

introdutor do curso de Direito no estado do Pará. Ele com alguns outros advogados, 

naturalmente. E o Milton se destacou enormemente na advocacia, advogado brilhante com 

aquele escritório juntamente com o Diraci que eu e Cipriano conhecemos tanto, no 

assessoramento, na nossa vida quando vereadores, e eu na honra que tive em ser presidente da 

Câmara. O Diraci hoje tem um filho que trabalha, o Marcelo, o Guto também e também sou 

amigo da família da mulher dele, os Teixeira que não são nossos parentes, mas também muito 

amigos nossos. Então o Milton é um conferencista requintado, grandes condecorações, 

participou muito da administração pública, presidente da Ordem dos Advogados, representante 

do Pará no Conselho Nacional de Justiça, deixou só limpeza por onde passou, uma história 

bonita e eu acho que nós todos dessa geração que convivemos com ele, temos também a 

oportunidade de referendar. E eu já relatei quando o Conselheiro Cipriano fez a proposta 

inicial, mas é uma coisa marcante, imaginem no processo da Constituição de 1988 e os estados 

fazendo as Constituições Estaduais em 1989, e que ensinamento Conselheiro Luís, Vossa 

Excelência lá andando por Augusto Corrêa, Bragança porque a lei estadual também era, como 

foi a Constituição Federal, o embasamento, a troca das ideias com a sociedade. Ao final 

resultou a Constituição Cidadã, já com tantas emendas promulgadas pelo saudoso Ulisses 

Guimarães, ao nível dos estados a mesma coisa e quando chegou no ano de 90, era nossa 

obrigação, dos municípios brasileiros, formularmos as primeiras leis orgânicas os municípios 

brasileiros. Nós tivemos essa tarefa, Conselheiro Cipriano aqui, e eu tive a alegria de vê-lo 

amanhecer muitas vezes ali no Palácio Antônio Lemos, abrir a boca ali, por quê? Porque nós 

tínhamos que fazer o plenário de manhã e emendar, e não poucas vezes, até pela madrugada, 
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para presentear a cidade de Belém. Aquilo, eu acho que nos deu, Conselheiro Odilon, uma 

verdadeira aula de cidadania porque a lei orgânica era isso, escutar a comunidade, a 

sociedade nos seus variados pontos de reivindicação e nós tivemos que conversar com eles, os 

sindicatos dos trabalhadores, os comerciantes, os industriais, o povo em geral. Aquilo foi uma 

grande aula democrática que penso que todos nós fizemos. E nós tínhamos acanhadas 

condições financeiras para a contratação de uma assessoria que pudesse fazer com que a lei 

orgânica de fato expressasse aquilo que a sociedade estava demandando de nós. Eu me lembro 

que o Milton era presidente, Rosa, me permita carinhosamente chamá-la pelo nome, tirando a 

excelência merecida da Conselheira e o Milton era presidente da OAB. Eu fui lá bater com ele 

e disse: “nós estamos em um sufoco muito grande porque nós temos uma carência financeira 

para uma assessoria” e ele, juntamente com os colegas, mas na direção dele, na liderança 

dele, aceito que a OAB fosse uma consultora permanente na elaboração da lei orgânica do 

município de Belém. Foi lá conosco o Desembargador José Maria Quadros de Alencar, que 

nos deu uma colaboração fantástica, mas foi a decisão do presidente que era o Milton, “a OAB 

vem para cá ajudar vocês”. E nós tivemos ali outros colegas também, deles, advogados que nos 

deram um suporte para apresentar naquela altura, uma das leis orgânicas mais festejadas no 

Brasil. De maneira que são pequenos detalhes, e outras coisas, Guarda Municipal, a prefeita 

de São Paulo era a prefeita Luiza Erundina e estava se cogitando, eram partidos e corporações 

diferentes, não houve nenhum problema, houve a ida a São Paulo, a Guarda Municipal foi 

instalada, muito se deve à tenacidade, à objetividade e à clarividência do professor Milton 

Augusto de Brito Nobre. Está dizendo que isso não está no currículo do Milton, como ele tem a 

mesma idade é capaz de ter esquecido, a gente está sofrendo, Conselheiro Odilon, desse mal as 

vezes, do esquecimento. Mas se o Milton não se lembrar, nós lembramos aquilo que ele fez. 

Isso que é o importante, que a sociedade testemunhe o apreço. E eu quero dizer isso no 

coração de cada colega aqui, da minha parte eu serei muito seletivo na propositura das 

condecorações, agora serei muito participante e se puder, ser até um incentivador, que essa 

Casa condecore a quem merece ser condecorado. É importante que a gente vá para a 

sociedade dizendo: “nós temos gente que trabalha em benefício da sociedade” e eu não quero, 

jamais, ter nenhuma dificuldade de dizer as proposições e as condecorações que eu propus, 

porque aquilo que eu assinar, aquilo que eu propuser, eu tenho convicção para sustentar a 
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proposição aqui e lá fora. Como diz o Conselheiro, é ser rigoroso, mas nós temos realmente, 

também, que homenagear quem merece. De maneira que eu quero, meu querido irmão, 

prezado amigo Cipriano, me congratular de novo com a sua lembrança, que qualquer um de 

nós festejaria em ter feito, você se antecipou a nós. Nossa querida Conselheira Rosa, que 

também sei que fez além do merecimento, do indigitado, mas também fez com o coração da 

admiração, da colega de profissão que testemunha o desempenho dele e penso que é um dia, 

Conselheiro Odilon, muito feliz. Nós estamos homenageando aqui, ratificando duas pessoas 

que se impuseram, na minha modesta avaliação, ao meu respeito, à minha amizade e minha 

admiração. Obrigado, Presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Obrigado. Rapidamente, como a Conselheira Rosa também foi 

brilhante no seu relatório e voto indicativo, fez toda a verificação adequada com a sua equipe 

técnica. E obviamente, além disso, como gosta, tem amizade, respeito e carinho pelo Dr. Milton 

Nobre, fez um relatório brilhante. Eu cumprimento Vossa Excelência, Conselheira Rosa, muito 

bem feito, brilhante relatório da Conselheira Rosa, eu quero concordar e assinar as palavras 

do Conselheiro Nelson, lembrando, Conselheiro Luís Cunha comentou, que muitos serviços, 

atitudes, obras – vamos dizer assim, entre aspas – muitas vezes não estão no currículo. 

Efetivamente o currículo é resumido. E o Conselheiro Nelson quando falou aqui, por exemplo, 

da contribuição que ele deu na elaboração da lei orgânica do município de Belém, que está em 

vigor até hoje, obviamente não está no currículo do eminente Desembargador Milton Nobre, 

mas foi um grande serviço prestado à cidade de Belém, como o próprio presidente da Câmara 

na época, Conselheiro Nelson, reconhece aqui. E não está no currículo. Tenho certeza, como 

eu disse ao Conselheiro Odilon, a vida dedicada ao serviço público, muitas coisas que ele fez, 

inclusive antes de vir para cá. Quer dizer, é toda uma história que vem na linha, na conduta, na 

direção, no caminho dessas pessoas que hoje a gente está falando aqui, tanto do Conselheiro 

Odilon como do Desembargador Milton Nobre. Então além do currículo brilhante dos dois, 

relevantes serviços prestados ao longo da vida de Vossa Excelência, do Desembargador que 

muitas vezes, como disse o Conselheiro Luís Cunha, não está ali naquele currículo que se 

apresenta escrito. Porque essas pessoas, acredito ser da personalidade, do caráter dessas 

pessoas que estamos falando aqui hoje conduzir bem, trabalhar de forma correta, ser parceiro, 

ser leal, tentar fazer o melhor em busca da excelência do serviço em que ele está se propondo 
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ou que ele se propôs. E muitas vezes coloca ali por uma questão que temos que ter um 

indicativo de serviço, de graduação, de estudo, que é o currículo, mas tem muitas coisas que 

são feitas por esses homens que estamos aqui falando, tanto Desembargador Milton Nobre 

quanto Conselheiro Odilon, que fazem e que fizeram, que não está escrito em lugar nenhum, 

está na memória das pessoas, na vida. E tenho certeza, imagine desde a criação, Conselheiro 

Nelson, até hoje, os relevantes serviços que a Guarda Municipal de Belém prestou à sociedade 

de Belém e foi criada pelo Desembargador Milton Nobre na época, como também a 

contribuição, a ajuda na elaboração da lei orgânica. Aparte do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estou pedindo aqui o aparte ao Conselheiro 

Cipriano, para dizer também, estava conversando aqui com o conselheiro Luís, para lembrar 

um detalhe. Esse prédio do TJE, é um prédio cujo nome se confunde. O Palácio Lauro Sodré lá 

da Praça Dom Pedro II, da Assembleia Legislativa, e do outro lado o Palácio Antônio Lemos. 

Agora, a sede do Poder Judiciário é onde funcionava o Colégio Lauro Sodré, que era um 

colégio basicamente, Conselheira Rosa, que é muito mais jovem, como se fosse uma escola 

técnica, eram os artífices. E foi iniciativa do Desembargador Milton Nobre, que fez com que 

aquele prédio, que já estava de um certo modo, em estado de quase abandono, ele restaurou, 

conseguiu com o estado do Pará que transferisse o Judiciário e lá instalou hoje o Poder 

Judiciário, que funciona no antigo Colégio Lauro Sodré, de maneira que é um prédio que se a 

justiça do Pará não estivesse hoje instalada, e passou por uma remodelação extraordinária, 

sem machucar os traços arquitetônicos. Foi uma conquista também, Conselheiro Odilon, que 

não está no currículo. Mas foi a ação denodada dele que convenceu o governador e o Poder 

Judiciário já tem uma instalação bem mais ampla, que antes funcionava lá na Praça Dom 

Pedro II, muito bonito. São essas coisas que eu estou querendo dizer, e agradecendo Cipriano, 

pedindo desculpas por ter interferido na sua fala. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É isso que eu estava falando. Tanto o Conselheiro Odilon 

quanto o Desembargador Milton Nobre têm relevantes serviços não só no currículo, como fora 

dele, prestados à sociedade paraense, à cidade de Belém. E a própria conduta, o caráter, a 

personalidade dessas pessoas já é, vamos dizer assim, um currículo extraordinário pelos feitos 

que tiveram. Então Presidente, eu voto com certeza favorável, proposta de minha autoria, 

cumprimentando o Dr. Milton Nobre e cumprimentando a eminente Relatora, muito bem feito o 
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seu relatório e voto, Conselheira Rosa Egídia. Acompanho o voto da Relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu vou 

procurar em pouquíssimas palavras, até pelo adiantado da hora, proferir meu voto. Então 

primeiro, cumprimentar e parabenizar pela iniciativa o Conselheiro Cipriano Sabino; 

cumprimentar o relatório e o voto da eminente Conselheira Rosa Egídia que o conhece melhor 

do que eu. E cochichava aqui com o Conselheiro Nelson sobre o Palácio onde funciona hoje o 

Poder Judiciário, que era o antigo Colégio Lauro Sodré. Foi uma ousadia do presidente do TJ 

à época, Desembargador Milton Nobre, fazer aquela obra. Tem espaço suficiente, até porque 

ele fez um prédio moderno, um anexo aos fundos e fez um estacionamento maravilhoso. E é a 

certeza de que Belém terá sempre um prédio histórico bem cuidado, é um legado que deixou 

Milton Nobre para a cidade de Belém. E por tudo que ele fez, pela Ordem dos Advogados do 

Brasil seção Pará, por tudo que ele fez pelo Poder Judiciário no estado e também nacional, a 

sua atuação no Conselho Nacional de Justiça, ele é merecedor dessa honraria. Então 

concordando com tudo que foi dito, eu voto de acordo. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De igual forma, Presidente, quero cumprimentar ao 

Conselheiro Cipriano Sabino pela feliz proposição, quero cumprimentar também Conselheira 

Rosa Egídia e estava vendo aqui Conselheira, a paixão com que Vossa Excelência relatou, 

afinal de contas, a gente nunca esquece os professores de faculdade, principalmente aqueles 

que nos marcam pelos seus ensinamentos. E a carreira do Desembargador Milton Nobre fala 

por si própria. Vossas Excelências que convivem com ele há muitos anos ou que o conhecem 

muito mais que eu, mas antes de chegar ao Pará, eu já conhecia o Conselheiro do CNJ, Milton 

Nobre, das suas decisões no CNJ, não pessoalmente, vim a conhecer ele aqui, mas já era 

referência no Conselho Nacional de Justiça pela sua altivez com decidia determinadas 

matérias. Verifiquei aqui com Conselheira Rosa, ele entrou pelo quinto constitucional, na 

magistratura e se Vossas Excelências perceberem, não é fácil. O quinto constitucional é muito 

mais disputado que ser magistrado de carreira, você tem que passar na peneira de ser indicado 

pela própria Ordem, depois tem a peneira de na lista sêxtupla da Ordem, os Desembargadores 

do Tribunal te colocarem na tríplice e depois você ter a honra de o governador na tríplice te 

indicar ao desembargo. E pessoas que passam por essas peneiras não são quaisquer pessoas, 

são pessoas que de fato realizaram, em algum momento, um bom trabalho perante à sociedade. 
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E as histórias que Conselheiro Nelson conhece do Desembargador, os trabalhos, essa história 

novamente de onde fica agora o Poder Judiciário, demonstra a vanguarda na forma como ele 

também lida com a administração do Poder Judiciário, que foi uma ideia excelente, eu conheço 

e já estive lá umas duas ou três vezes, naquele prédio, manteve fachada, é um prédio muito 

bonito. Deu um aspecto moderno e tem um espaço inclusive para o aumento do Poder 

Judiciário, aumento de Desembargadores porque a demanda judicial é sempre aquém da 

desejada. Na verdade, eu particularmente não desejo que a demanda judicial aumente, porque 

demanda judicial significa conflito social e o Judiciário é o pacificador de conflito social. Mas, 

caso ocorra, o Judiciário já tem espaço físico para tanto. Merecida a proposição ao 

Desembargador, ele preenche com muito excesso a indicação que lhe foi proposta e ele é 

merecedor dessa comenda, com certeza. Eu voto também Presidente, com os demais. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Conselheira Rosa Egídia, eu vou agora acompanhá-la, no sentido de parabenizar ao 

Conselheiro Cipriano Sabino por tudo o que aqui foi dito e também acompanhar o voto de 

Vossa Excelência, apesar do Conselheiro Nelson também participar bastante da vida do 

Doutor Milton Nobre, mas Vossa Excelência como aluna, como disse Doutor Odilon, que foi a 

contemplada para o sorteio definir Vossa Excelência relatora. Fez um brilhante voto, 

conhecendo a pessoa do seu grande professor, o grande mestre, e nós também que o 

conhecemos há muito tempo, sabemos de parte da história desse nobre homem paraense que 

nos orgulha onde quer que esteja, a frente de qualquer dos órgãos que já esteve, que se 

posicionou. E hoje ainda, como decano no Tribunal de Justiça, contribuindo muito com a 

história do Pará, do Brasil. Portanto, parabéns a vocês, parabéns ao Conselheiro Cipriano 

pela ideia, parabéns à Vossa Excelência e a todos. Me associo aos votos aqui proferidos nesta 

manhã. Portanto, está aprovadíssima a proposta, com louvor. Aprovada, a matéria foi 

consubstanciada na Resolução nº 18.998, desta data. Ainda com a palavra a Presidência assim 

se pronunciou: Nós temos outros assuntos, mas vou colocar outra proposta de outorga da 

Medalha Serzedello Corrêa a algumas personalidades e que não são diferentes das que foram 

hoje, através já do voto, apenas a apresentar. Senhores Conselheiros, essa Corte de Contas e o 

Ministério Público de Contas, ao longo do tempo têm consolidado, uma parceria institucional, 

promovendo ações conjuntas e cada qual, em sua esfera de competência e atuação, contribuído 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 654

decisivamente para o aprimoramento e fortalecimento do controle externo paraense. Aliada a 

essa postura institucional, os Excelentíssimos Senhores Procuradores do Parquet 

especializado, em que pese suas histórias recentes naquele órgão parceiro, eis que são 

egressos do último concurso realizado em 2013, cada qual tem dedicado suas inteligências e 

competências em prol da evolução técnica do órgão e, principalmente, contribuído 

decisivamente para elevação na qualidade do trabalho e no alcance do desiderato maior, que 

é, em última análise, a promoção da melhoria na qualidade do gasto público em prol da 

sociedade paraense. Assim, o Conselheiro Nelson Chaves procurou cada qual de nós para 

conversarmos, nós Conselheiros, e atendendo o que fora decidido por todos os membros deste 

colegiado, formulamos a proposta conjunta, que posteriormente será autuada e instruída nos 

termos previstos da resolução nº 3.799 de nove de outubro de 1970, com as alterações 

processadas, para a outorga da nossa maior honraria, a Medalha Serzedello Corrêa, aos 

Excelentíssimos Senhores Procuradores do Ministério Público: Silaine Karine Vendramin; 

Felipe Rosa Cruz; Guilherme da Costa Sperry; Patrick Bezerra Mesquita; Stephenson Oliveira 

Victer; Deíla Barbosa Maia e Stanley Botti Fernandes. Proposta assinada por todos nós e uma 

ideia, uma iniciativa do nosso decano, que nos procurou a todos, para conversarmos e de 

imediato nós acolhemos essa proposta, e posteriormente também designaremos os Relatores 

para cada proposta, que solicitarão aos nossos Procuradores os seus currículos, para que nós 

possamos trazer, igualmente como aconteceu nesta manhã, com a medalha concedida ao 

Doutor Odilon e ao Doutor Milton Nobre. Certamente nós teremos outras, já também por 

iniciativa do Conselheiro Nelson, que já nos indicou para a próxima sessão. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Deíla Barbosa Maia: É só para agradecer, dizer que é 

uma honra, foi uma surpresa e eu acho, como o próprio Conselheiro Nelson falou, é a maior 

honraria aqui do Tribunal, pelos cuidados e as pessoas para quem vocês têm concedido essa 

honraria. Nos deixa muito felizes e eu acho que reconhece a boa relação institucional, que é 

algo antigo nessa Casa, o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado têm 

uma relação profícua, proveitosa, respeitosa. Acabei de comunicar para os meus colegas e nós 

ficamos muito felizes por essa honraria, por essa homenagem. Muito obrigada, de coração, em 

nome de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu queria também, da mesma forma como Vossa Excelência já 
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falou e em nome dos colegas do plenário, em meu nome, é justíssima a homenagem, 

reconhecimento. Inclusive há pessoas que vieram de fora, mas também têm a vida dedicada 

ao serviço, ao bom caráter, personalidade, sempre com o objetivo de trabalhar, honrando 

a sua missão e dedicando o seu trabalho. Então o Ministério Público de Contas é 

merecedor, todos eles e têm também uma história não só ligada ao Tribunal de Contas do 

Estado, esse trabalho em parceria, mas também o próprio trabalho do Ministério Público 

de Contas em si, tem demonstrado ao longo desses anos, cada um deles, A Doutora Deíla 

hoje aqui representa a todos, essa dedicação e esse empenho do favor dos interesses da 

população do estado do Pará. E diretamente ligado ao controle externo, aqui ao Tribunal 

de Contas. Então essa nossa parceria, não pela parceria, mas efetivamente pela dedicação 

e pelo trabalho merecido de cada um deles. Eu quero já fazer o registro aqui, 

cumprimentar o Conselheiro Nelson, que ele conversou com os Conselheiros, consultando 

a todos e todos os Conselheiros imediatamente deram o aval, o ok para ele e a partir daí 

ele encaminhou a proposta como sendo de todos, mas a ideia foi dele, ele sugeriu isso aos 

colegas e todos abraçaram, apoiaram, por se tratar de uma indicação merecida. Doutora 

Deíla, se a senhora for – e eu falo isso com orgulho, mas também ao mesmo tempo, com 

respeito e humildade – verificar as últimas pessoas que receberam essa comenda e agora 

que foi aprovado hoje em plenário, verifique que efetivamente é uma seleção criteriosa e o 

Nelson preza muito por isso, todos nós prezamos por isso. Até para reconhecer e 

homenagear a pessoa que vai receber a comenda, porque se fosse uma comenda simples, 

de qualquer maneira, todo mundo ganha, não tem o brilho que deveria, a pessoa que vai 

receber – no caso vocês – ser reconhecido. Então nesse sentido eu quero cumprimentar a 

todos do Ministério Público de Contas, dizer que com certeza absoluta a sugestão do 

Conselheiro Nelson assinada por todos é merecida; e tem sim o que determina a resolução, 

o Regimento, na nossa lei. Relevantíssimos serviços prestados ao estado do Pará e ao 

Tribunal de Contas, nesse caso se enquadra nos dois requisitos. Tinha um requisito, os 

serviços relevantes prestados ao Tribunal, que o Ministério Público se enquadra e 

relevantes serviços prestados ao estado do Pará, que também o Ministério Público se 

enquadra. Então os dois requisitos estão ali preenchidos, na minha avaliação. E Vossas 
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Excelências merecem esse reconhecimento, não é favor nenhum, absolutamente, é uma 

indicação do Conselheiro Nelson que todos aprovaram a brilhante ideia do meu colega. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, quero inicialmente elogiar Vossa Excelência porque quando conversamos com 

todos os procuradores, a conselheira Rosa veio do Ministério Público e já tinha 

condecoração do saudoso procurador e nosso grande amigo Doutor Antônio Maria, nosso 

querido Pedro Crispino, dizer o seguinte, que todos merecem e para tirar aquela história 

do pessoal, porque diz, “olha, o Nelson vai propor para a Deíla, e todos no nosso 

entendimento, e então a forma pioneira, eu vou colocar assim, que é o Colegiado propondo 

de uma maneira global, no entendimento que todos mereceriam cada um de nós, todos, não 

houve exceção, eu gostaria de homenagear a todos, que merecem a nossa homenagem. 

Então, o colegiado se propôs e eu acho que foi um momento extremamente feliz nosso, 

Vossa Excelência conduziu, presidente, tão bem nesse sentido de que o nosso colegiado 

homenageie o outro colegiado, e, que não tenha aquela história que possa ser menos digna, 

aqui foi uma bajulação, não! É o colegiado como um todo, que se dispôs a fazer 

homenagem ao colegiado que está todo dia conosco aqui. E faz parte, então, como 

merecem os nossos conselheiros, merecem os nossos procuradores. É um gesto de 

cordialidade, de carinho, mas sobretudo, de apreço, de consideração e de respeito por tudo 

aquilo que o Ministério Público tem feito junto ao tribunal em benefícios desta terra, desta 

sociedade, nesse sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Inclusive, o conselheiro André antes de sair já deixou 

também a assinatura dele posta. Conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Hoje, dia 03, às 19 horas e 30 

minutos, haverá a posse da Diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do estado do 

Pará, e, que obviamente enviou o convite aos colegas, e vai ser no teatro Maria Silvia 

Nunes, na estação das docas, e eu queria que o tribunal, se, assim concordarem os colegas, 

enviasse votos de congratulações e louvor e desejo de sucesso na nova gestão ao conselho 

regional de Contabilidade a nova diretoria, e, tem aqui a contadora Ticiane Lima dos 

Santos que é a presidente, mas, temos dois servidores do tribunal e excelentes servidores, 
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dedicados, competentes, o Antônio Carlos contador, Salles Ferreira Júnior, como vice-

presidente de administração e o contador Rafael Laredo Mendonça como vice-presidente 

de finanças e controle interno, será que ele vai fazer direito o controle interno? Com 

certeza, porque ele trabalha no tribunal, e com certeza, já que quem trabalha aqui no 

tribunal é o nosso colega de trabalho e os outros, eu não vou ler todos, mas, eu destaco o 

nome da presidente, doutora Ticiane Lima dos Santos, e, dos nossos colegas de trabalho e 

servidores aqui efetivos do tribunal, Antônio Carlos e Rafael Laredo na condição de vice-

presidente, cada um em sua área. Então senhora presidente, eu queria pedir ao plenário 

que enviasse votos de congratulações e de louvor pela vitória, pela escolha e o desejo de 

sucesso na gestão que traga grandes benefícios, não só para a categoria, mas, para a 

sociedade paraense, eu queria fazer essa proposta. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu concordo com a 

proposta de Vossa Excelência e inclusive já confirmei a minha presença e convido aos 

conselheiros que puderem estar presentes, porque eu acredito que é importante nossa 

instituição está representada por dois servidores nesta nova diretoria, Vossa Excelência já 

colocou aí o nome dos servidores, e eu penso que é um prestígio para o tribunal de contas e 

tanto que já confirmei, se Deus quiser, estarei lá presente e gostaria de convidar aos 

conselheiros e conselheiros substitutos, que puderem estar presentes, com certeza, 

receberam um convite e mesmo assim estamos satisfeitos e convidando para que possamos 

prestigiar porque além de ser o conselho de contabilidade ter sido esse grande parceiro 

nos nossos trabalhos, ele nos permite que dos servidores nossos possam hoje participar 

diretamente da diretoria. E eu me associo a Vossa Excelência. A matéria foi colocada em 

votação e, aprovada, ficou consubstanciada através do Ofício n.° 60/2018-SEGER, desta 

data. Logo após, a presidência retornou com a palavra: Gostaria de me manifestar e dizer 

também da minha alegria conselheiro Cipriano, pois dia 27 foi o dia do auditor de controle 

externo. E foi um dia assim conselheiro Nelson, que Vossa Excelência, inclusive, se 

pronunciou e o conselheiro Luís, a doutora Rosa, nós participamos e sentimos uma alegria 

imensa, Doutor Odilon, nesta homenagem simples, mas, de grande importância para a 

nossa instituição quando da presença do doutor Arildo espontaneamente quando 
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convidamos e ele veio, e, proferiu uma palestra tivemos também a presença do humilde 

jovem e um adolescente que ainda tem 13 anos, que participou representado o estado do 

Pará no The Voice, e tivemos a participação de muitos servidores e da maioria dos 

auditores de controle externo e aí está o Doutor Arildo, e, conselheiro Luís, o Doutor 

Odilon, Doutora Milene e os conselheiros substitutos que estavam aqui, a Doutora Silaine 

representando o Ministério Público e nossa secretária de controle externo, enfim, a 

participação do presidente da associação dos auditores de controle externo, e, do 

presidente da Atricon. As organizações dos nossos servidores estiveram representadas 

neste evento que foi uma manhã de bênçãos, muito gratificante de homenagem para os 

nossos servidores de controle externo. E, para completar, ontem pela manhã a nossa 

alegria foi mais completa porque tivemos aqui nesse plenário a presença de mais 19 

auditores novos, de controle externo tomando posse, conselheiro Julival, foi muito bonita, 

muitas emoções nesse plenário na presença da nossa procuradora geral do Ministério 

Público, chamamos de 20, porém esta semana um dos que seriam empossados, e que é 

paulista, ele desistiu e não houve tempo de chamar o substituto imediato. Mas, nós assim 

empossamos 19 dos 20 que foram chamados. Com mais essa chamada, na presença do 

conselheiro Luís Cunha e da conselheira Rosa Egídia, e dos novos auditores, muito 

emocionante o momento conselheiro Odilon, Vossa Excelência que se emociona muito e 

hoje se emocionou bastante, certamente, ficaria emocionado quanto esses jovens muitos 

deles, uma mais experiente que falou em nome da turma, mas, que já trabalha aqui 

conosco, a Doutora Vera, mas, os outros todos assim, bem mais jovens do que nós, e, todos 

com alegria e satisfação acompanhados de seus familiares tomando posse, e, foi assim um 

momento de muita gratidão, muitas homenagens, inclusive, extensivo ao dia dos auditores 

de controle externo que foi na sexta, mas ontem o primeiro dia útil nós empossamos os 

novos controladores, auditores do controle externo. Portanto, também foi uma alegria 

muito grande, Doutora Deíla para a nossa instituição estar dando posse e marcaremos 

uma data para que eles venham até o nosso plenário conselheiro Nelson, Vossa Excelência 

justificou com o conselheiro Cipriano e o conselheiro Odilon, e, Doutor André justificaram 

as ausências, mas eles terão um momento que virão novamente a esta Corte, a este 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 659

Plenário, conselheiro Julival também para conhecerem mais de perto, principalmente cada 

qual deles, que eles estavam muito felizes, e, seus familiares também. E aí cada qual 

tomando posse, e, a Vera Braga que já era uma servidora cedida, mas que também passou 

nesse concurso e que foi chamada nesse grupo agora. Então para nós é uma honra recebê-

los, eles terão oportunidade em vir até esse plenário para conhecermos melhor, a presença 

de todos os secretários, e, enfim, foi muito bonito, a manhã foi de graça, de benção, de 

congraçamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Presidente, são três assuntos rápidos, primeiramente eu parabenizo os novos 

servidores que tomaram posse e que a vida profissional de cada um deles aqui nessa casa 

seja realmente frutífera, e o segundo assunto é que sairei de férias presidente, comunico a 

Vossa Excelência e segundo o regimento que determina assim, sairei de férias a partir do 

dia 30 de maio. E o outro assunto é que comemoraremos o centenário do cargo de auditor 

também denominado de conselheiro substituto, e, lá em Brasília o evento será no dia 24 e 

25 e as inscrições estão abertas, e o objetivo desse anúncio é convidar cada um dos 

conselheiros e cada um dos servidores da nossa Casa, e cada um daqueles que nos ouve 

pela internet a participarem porque será realmente um evento interessantíssimo. E ali 

lançaremos o programa “contas públicas são da nossa conta”, e fomentando o controle 

social, e, teremos grandes palestrantes nos dias 24 e 25, e já estão confirmados os 

ministros do STF Luís Roberto Barroso, o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto, e o juiz 

de São Paulo e professor da USP José Maurício Conti, e o ministro do TCE Tarcísio de 

Carvalho, e Marcelo Vitorino, consultor especialista em Marketing eleitoral, Cristiano 

Ferri, do laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, Juarez Freitas, um dos maiores 

administrativistas do Brasil, especializado em sustentabilidade, e, a procuradora geral da 

República, Raquel Dodge, então será realmente um evento interessantíssimo. Todos estão 

convidados, as inscrições estão abertas, por favor nos prestigiem, será realmente 

maravilhoso e gratificante para cada um, e, também uma forma de qualificação para o 

nosso trabalho, muito obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Antes de mais nada, presidente, cumprimentar a ideia 

surgida com brilhantismo e todo o merecimento que tem o conselheiro Nelson Chaves ao 
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propor a Vossa Excelência que conduziu o reconhecimento do trabalho do Ministério 

Público de Contas, e, o protagonismo do parquet de Contas nessa instituição é 

impressionante e sem a colaboração de Vossas Excelências juntamente conosco o controle 

externo paraense com certeza não seria o que é. Vossas Excelências merecem esse 

reconhecimento. Presidente, eu não pude estar aqui e eu tinha dito a Vossa Excelência 

inclusive eu tinha uma reunião preparada às 11 horas de ontem e eu falei para Vossa 

Excelência que eu teria uma certa dificuldade de estar na manhã de ontem aqui e eu quero 

desejar aos novos servidores todo o sucesso e essa Casa é boa de se trabalhar, e o 

trabalho, a dedicação que cabe a cada um, mas não tenho dúvidas de que a casa colocará 

a logística e os instrumentos a serviço de cada servidor para que ele possa a partir da 

inteligência de cada um executar o melhor trabalho e que desejamos em prol dessa 

sociedade e aqui presidente, Vossa Excelência está de parabéns que vem com toda a 

dificuldade no cenário financeiro que o país vem tendo, e, Vossa Excelência com sua 

equipe tem conseguido de forma brilhante transpor esses obstáculos com certa dificuldade, 

mas tem conseguido transpor e tem honrado um concurso que nós naquele momento 

realizamos na gestão do conselheiro Luís Cunha. Eu quero aqui na pessoa da Vera Braga e 

aqui chamo a atenção que Vera como Vossa Excelência falou era cedida e já trabalhava há 

algum tempo conosco e por gostar de trabalhar aqui se interessou pelo concurso e provou 

que merecia estar entre os aprovados. É um exemplo de vida a ser seguido por todos os 

outros que estão em situações parecidas. E demonstra que nunca é tarde para que se 

consiga almejar o que deseja. Então em nome da Vera, parabenizo os novos servidores e 

desejando a todos que aproveitem bastante essa Casa, aprendam bastante, contribuam 

bastante, porque é o que a sociedade paraense e o controle externo do Pará, o estado do 

Pará deseja, felicidade a todos eles, e, quero dizer conselheiro substituto Julival, que eu na 

semana anterior vou estar em Porto Velho e representando inclusive a conselheira Lourdes 

Lima, e talvez por outros motivos não vou me fazer presente em Brasília, mas, eu tenho 

certeza pelo rol de autoridades que Vossa Excelência arrolou, eu tenho certeza de que o 

evento será de um brilhantismo e de um sucesso considerável. E está fazendo jus ao cargo 

de auditor e que para quem às vezes é auditor não é só auditoria, é auditor também, mas, 
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também na acepção que hoje não se usa mais, mas é auditor, que também é magistrado, a 

justiça desportiva utiliza até hoje essa expressão, o STJD, tem auditores, a justiça militar 

consagrou a expressão auditor e o Tribunal de Contas naquele momento histórico anos 

atrás assim denominou essa cargo tão importante para a estrutura do sistema de controle 

externo brasileiro, então, parabéns a todos os conselheiros e ministros, substitutos do país 

afora. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Antes do conselheiro falar, conselheiro 

Nelson, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência porque hoje entrou na intranet uma 

pesquisa da SETIN, não sei se é isso que Vossa Excelência vai falar, e eu gostaria de 

parabenizar, porque ela divulga a pesquisa de satisfação e demais indicadores do plano 

estratégico de 2016 a 2021, e então, para que a gente possa os servidores, conselheiros, 

conselheiros substitutos e até mesmo nosso parceiro e eu sei que a SETIN é a cargo e a 

coordenação é de Vossa Excelência e então eu quero parabenizar para que todos nós 

possamos fazer uma análise e ver conselheiro Odilon o índice de cumprimento das ações e 

o índice de modernização do parque tecnológico que ainda está abaixo de 50% entretanto, 

mas a gente já vem avançando, e o índice de satisfação dos servidores do TCE Pará, com 

os serviços de TI e com resultado de 93,27%. O índice de cumprimento das ações está em 

81,14% e o índice do resultado alcançado está em 45,04%, parabéns a Vossa Excelência e 

também da equipe da SETIN, e ao secretário Carlos Gomes, e a toda equipe. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Obrigado, presidente 

pelo apoio e dizer que eu sou apenas um mero participe disso tudo, na realidade a equipe 

do Carlos que ele dirige muito bem a SETIN por seus assessores, que eu acompanhei o 

trabalho e logicamente que festejamos isso e eu quero também me somar as palavras do 

conselheiro Odilon, não pude estar presente ontem aqui e eu falei a Vossa Excelência mas 

desejar a todos os novos integrantes do tribunal e os servidores concursados que tiveram 

oportunidade da nomeação que tenham muito êxito, muita felicidade no desempenho de 

suas funções, e, também aproveito o gancho do Odilon para em nome da Vera parabenizar, 

que era cedida e já tinha um largo serviço prestado ao estado do Pará e fez o concurso e 

logrou a aprovação e então não sabendo também os outros, mas especialmente na figura 
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dela eu abraço a todos e desejo pleno sucesso no desempenho dessas atividades aqui frente 

a essa casa, muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eles vão nos visitar aqui em uma sessão 

nossa ainda, a escola de contas que o conselheiro Luís Cunha é o presidente do Conselho 

está designando um dia para eles virem aqui conosco, obrigada conselheiro Nelson pela 

sua manifestação. Conselheiro Luís. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte e sete 

minutos (12h35min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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