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Nº 5.559 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do catorze (14) do mês de junho 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 Luís da Cunha Teixeira, Odilon 

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

Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes Souza e, 

ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora-Geral 

Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

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

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

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência dos Conselheiros André 

Teixeira Dias, Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de saúde, do Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, pelo móvito anteriormente exposto; e do Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, cumprindo missão em Brasília par tratar assunto atinente à Lei Kandir. 

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

doze (12) de junho de 2018, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do 

Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto 

à deliberação do Plenário:  Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

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

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

Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2006/53464-9, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Olindo Moreira da Silva, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 
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dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro da Portaria AP nº 

1728, de 05.09.2006, para que seja mantida a integralidade dos proventos do interessado e o 

recebimento do Adicional por tempo de serviço no percentual de 60% em respeito ao princípio 

da Segurança Jurídica. A presidência anunciou que o responsável supra 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 deferir o 

registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade acatar a posição da 

relatora. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/52035-4, que trata do Ato de 

Retificação de Pensão em favor de Maria José Trindade Vilhena, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, anunciando-se, ainda, o 

impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros de atuação nesse processo. Neste 

momento, a presidência, albergando-se no artigo 20, § 1° promoveu a convocação da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha para atuar somente nesse processo em face do 

impedimento da Conselheira rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo-se, por 

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

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

alternativamente, se o encaminhamento do insigne Relator for, na linha do sugerido pela 

SECEX/CPP, pelo arquivamento dos autos, deixa-se desde já consignado não haver qualquer 

óbice da parte deste Parquet de Contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 104, II, da Lei Orgânica 

desta Corte de Contas e do art. 290 do Regimento Interno deste Tribunal, com o consequente 

arquivamento dos autos. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade acatar a 

posição do relator. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2014/50188-2, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a 
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Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 dos registros. Pausa. A matéria entrou na 

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

para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento 

dos autos, com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 18.990, de 03/04/2018, deste 

Tribunal. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade acatar a posição da 

relatora. Sem detença, foi dado conhecimento público sobre o Processo nº 2013/50718-0, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria das Graças Rodrigues Fayal, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza. 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. 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, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade acatar a 

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

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Imediatamente, foi chamado à tona da sessão o Processo nº 

2017/53429-8, que trata do Ato de Retificação de Aposentadoria em favor de Maria Alba 

Moreira Mourão, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 para 

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade acatar a 

posição da relatora. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou existirem assuntos 

na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, e logo após colocou a palavra à disposição. Como não houve 
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manifestação neste sentido e nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às nove horas e cinquenta e oito minutos (09h58min) e mandou 

que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 14 de junho de 2018. 

 
 
 

 
WALMIR PANTOJA CLEMENTE 

Subsecretário em exercício 
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 19 de junho de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR  
Secretário-Geral  
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MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
                         Presidente  


