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Nº 5.563 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) 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 Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, 

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

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

Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 

do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando 

assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público 

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

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira por motivo de força maior; e da conselheira substituta 

Milene Dias da Cunha em gozo de férias. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e seis (26) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

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

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

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

Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência informou a retirada da pauta de 

julgamento dos processos n.°s 2007/50961-4 e 2015/51072-1 de relatoria do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Então solicitou o seguimento da sessão, oportunidade em 
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que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2007/52386-3, que trata da tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Quatipuru, responsável Luiz Guilherme Alves Dias, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro André Teixeira Dias que solicitou a 

retirada deste processo, em virtude de falha na notificação ao jurisdicionado, o que obteve a 

pronta assertiva. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/51152-0, que versa sobre a 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação Cultural Mistura Regional, responsável Klesio Ricardo Da Silva 

Souza, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, alegando necessidade de análise de 

documento protocolizado pelo jurisdicionado, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. 

No mesmo curso, foi anunciado o Processo nº 2017/50372-7, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Roselito Soares da Silva, Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

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

conhecimento do pedido de rescisão, e no mérito, pela improcedência, adicionando o seguinte 

comentário: Bom dia, senhora presidente Lourdes Lima, demais conselheiros dessa casa, 

conselheiros substitutos, servidores, cidadãos aqui presentes. É uma satisfação sempre estar de 

volta a esse plenário. Quanto ao processo, senhora presidente, eu gostaria apenas de ressaltar 

a razão pela qual o Ministério Público entende não haver justificativa para se considerar os 

documentos como novos. Alega o recorrente que teve dificuldade de acesso a esses documentos 

por conta de uma celeuma jurídica que se instaurara no município em razão do período 

eleitoral. Mas está registrado nos autos que o recorrente foi reeleito na municipalidade como 

prefeito, então, essa alegação a gente costuma ver e corroborar quando o grupo político 

adversário, enfim, a gente sabe que acontece, dificulta o acesso do recorrente ou do prefeito 

anterior aos documentos, que não é o caso. Naquele mesmo instante, a presidência deu 

conhecimento público de que o peticionante 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 conhecer do pedido para no 

mérito negar-lhe provimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Eu estou em dúvida, senhora presidente. Quer falar conselheira Rosa? 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 951

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Eu queria perguntar ao Conselheiro relator se a documentação que foi apresentada com o 

pedido, já que segundo o órgão técnico, comprovaria a execução do ajuste. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O órgão técnico, apesar de não ter 

vindo o projeto básico, junto com a cópia apresentada, entendeu que poderia se reformar 

passando as contas para regulares com ressalva. Esse foi o opinativo do órgão técnico. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Sim. Obrigada, presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Acompanho o relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Eu peço vistas dos autos, presidente. Após a Presidência deferir o 

pedido, houve continuidade da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2017/50118-6, que 

agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Roberto Lobo Saleme, Procurador Patrick Bezerra 

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 13/03/2018. Solicitada a retirada deste 

processo da pauta de julgamentos, obteve o imediato deferimento. Na sequência, foi dado 

conhecimento público a respeito do Processo nº 2010/52945-0, que guarnece o ato de 

Aposentadoria em favor de José Barbosa da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira em sessão de 19/04/2018. Solicitada a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, obteve o imediato deferimento. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 

2014/51205-1, que trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de 

Artes do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem 

resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de promover a extinção do 

feito sem resolução de mérito, com o seu consequente arquivamento. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 
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resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. No mesmo 

entendimento, foram anunciados os Processos nºs 2008/53733-1, 2008/53809-4, 2009/50280-9, 

2009/50732-5 e 2009/53894-1, que agasalham os atos de Aposentadorias em favor de Edinaldo 

Biá Viana, Raimundo Nonato do Vale Sousa, Maria de Nazaré Fiuza de Melo Pereira, 

Carmelina Suzana Guimarães e Maria do Socorro Mesquita Peloso da Silva, Procuradores 

Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir os registros dos atos. 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 2008/53556-2, que trata do ato de Aposentadoria em favor de Pedro 

Gomes Miranda, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

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

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

sentido, 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. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2009/50840-8, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Maria 

da Graça Martins Ribeiro, Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando nesse sentido, 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 unanimidade, acolher a 

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

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 
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pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Neste momento registrou-se a saída do Plenário de Sua 

Excelência, o Conselheiro André Teixeira Dias. Na sequência, foi dado conhecimento público a 

respeito dos Processos nºs 2008/51477-7, 2008/53654-3, 2009/50557-8, 2009/51021-7 e 

2013/52116-0, que versam sobre os atos de Aposentadorias em favor de Dulceléa França de 

Oliveira, Celair de Vilhena Chagas, Maria Raimunda Pereira Nobre, Zacarias Pantoja Soares e 

Raimunda Barros de Sousa, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Deíla Barbosa Maia, 

Felipe Rosa Cruz, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de deferir os registros. 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2013/50670-1, que compõe o ato de Aposentadoria em favor de Lucibela Quadros dos Santos, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução de 

mérito, em função da perda de seu objeto. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de declarar a 

perda do objeto e consequentemente, pela extinção do feito sem resolução de mérito. 

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 2017/52729-2, que trata do ato de Reforma em 

favor de Geórlico Júnior Machado Farias, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

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

autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

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

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 954

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

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/51984-

0, que trata do ato de Pensão em favor de João Maria Corrêa, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições 

legais e constitucionais foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer exarado nos autos opinou pela extinção do processo sem resolução de 

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

sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de extinguir o processo sem resolução de 

mérito. 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. Nesse momento, foi anunciado o Processo nº 2008/52075-8, que compõe o ato de 

Pensão em favor de Joilma de Jesus Mendes Balieiro, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de promover a extinção do processo sem resolução de 

mérito. 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. 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, Sua 

Excelência informou a respeito das matérias administrativas: Senhores conselheiros, informo 

que ao final dessa sessão será distribuída através dos e-mails corporativos de Vossas 

Excelências a solicitação de autorização para a celebração de acordo de cooperação técnica a 

ser firmado com a Atricon, com vistas ao desenvolvimento de diversas ações voltadas ao 

fortalecimento do controle externo nacional, especialmente a aplicação do MMD/TC, Marco 

de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas Brasileiros. A matéria fica à disposição 
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de Vossas Excelências com a previsão para deliberação na próxima sessão ordinária. Nos 

termos do artigo segundo do decreto governamental do excelentíssimo senhor governador 

do estado, Simão Jatene, considerando a classificação da nossa gloriosa seleção brasileira 

para as oitavas de final, cuja partida será na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, 

informo que não haverá expediente na referida data. Se alguém quiser vir, pode vir, mas 

acompanhando o decreto governamental. Também esta presidência informa, ressaltando 

que já foi comunicado através do conselho consultivo da escola de contas, em razão do 

secretário de estado de segurança pública já ter um compromisso antes mesmo de a gente 

ter convidado para a sessão da sexta da integração, essa presidência comunica que foi 

transferido para a última sexta-feira do mês de agosto, pois geralmente muitos servidores 

estão em férias no mês de julho. Em razão disso, a sexta da integração foi transferida para 

a última sexta-feira de agosto, no dia 31. Coloco a palavra à disposição dos senhores 

conselheiros. Se o pleno estiver de acordo, nós poderemos compensar. Teremos a sexta 

facultada por compensação antecipada, se o Ministério Público concordar. Então as 

sextas-feiras do mês de julho serão compensadas todos os dias, uma hora além do horário 

normal. Algum dos senhores conselheiros não concorda? Está em discussão, mas eu já 

coloquei em decisão, as sextas serão compensadas. Se houver alguém para discordar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, acho que a decisão tomada hoje se assemelha ao que aconteceu ano passado e 

o Tribunal funcionou muitíssimo bem no mês de julho, sem nenhum prejuízo à instituição e 

nem à sociedade. Pode ter alguma repercussão, se alguém desejar criticar, mas eu acho 

que é desnecessário, tem que assumir isso com muita personalidade, eu acho que tem como 

compensar, a gente se dedicar ao trabalho, a instituição não vai perder nada, assim como a 

sociedade paraense. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: As nossas sessões plenárias serão todas as terças e quintas, 

tranquilo. Apenas a sexta, já em razão de antecipação. Nada mais a tratar, eu ainda não 

assinei um ofício, mas eu vou encaminhar um ofício e um convite a Vossas Excelências 

para no dia 4 de julho, o conselheiro Nelson junto com a equipe da TI já formalizaram um 

documento sobre o nosso PETI, o planejamento estratégico de tecnologia da informação. 
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Eu gostaria de pedir a Claudinha que possa entregar a cada conselheiro e contar com a 

presença dos senhores conselheiros para que no próximo dia 4, no auditório, possamos 

participar desta reunião para melhor discutirmos o PETI. Já tomando algumas decisões. 

Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às dez horas e nove minutos (10h09min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
Belém, 28 de junho de 2018. 
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Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 3 de julho de 2018. 
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