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Nº 5.567 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de julho do ano dois mil e 

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

Martins”, albergando-se na Resolução n.° 19.015, de 3 de julho de 2018, concomitante com o 

artigo 165 do Regimento Interno, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira e do 

Conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde; 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 dez (10) de julho 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 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

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

Lopes: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em 

exercício): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou ao senhor 

secretário o seguimento da sessão, agora, com a leitura da pauta de julgamentos, op0ortunidade 

em que foi anunciado o Processo nº 2017/50372-7,  que trata do Pedido de Rescisão formulado 
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por Roselito Soares da Silva, Procurador Felipe Rosa Cruz, sob a relatoria do Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, em sessão ordinária de 28/06/2018, proferido no sentido de conhecer e dar provimento 

ao pedido de rescisão, passando as contas a serem julgadas regulares com ressalva, mantendo 

somente a multa de R$800,00 (oitocentos reais) pela instauração da tomada de contas. 

Regimentalmente foi provocado o plenário. A matéria foi colocada em discussão, sem qualquer 

manifestação neste sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente em 

exercício Odilon Inácio Teixeira: Eu, como relator da matéria, mantenho meu posicionamento 

pelas razões lá expostas no voto que proferi. Trata-se de um pedido de rescisão. Aqui peço 

vênia à conselheira Rosa Egídia, conheço a jurisprudência do TCU ao pedido de rescisão a 

alguns casos específicos, dependendo do caso concreto tenha aceitado como documentação 

nova, mas entendo que nesse caso em questão, a documentação não se encaixa como nova. 

Quem prestou contas ao Tribunal foi o próprio senhor Roselito, que em momento oportuno 

tinha a obrigação de encaminhar o processo licitatório. Na tramitação processual da Casa, 

quando foi chamado para o contraditório e ampla defesa, não se pronunciou, não se 

manifestou, transcorreu in albis. Notificado para a sessão de julgamento, não compareceu. 

Perdeu o prazo de recurso. O pedido de rescisão ele possui requisitos de cabimento. A verdade 

material e real, eu entendo, que pode ser aplicada com ampla resolutividade, desde que o filtro 

do cabimento seja transposto. E aqui eu não vejo como transpor, não entendo como documento 

novo e as razões políticas data vênia não foram elucidadas pelo peticionante. Motivo pelo qual 

mantenho o posicionamento por todas as razões expostas no voto proferido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mantenho meu voto, 

acompanhando o relator.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Estou devidamente esclarecido do assunto, voto acompanhando o 

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: 

Mantenho meu voto, acompanhando o relator. Concluída a votação, Sua Excelência o 

Presidente consignou o voto já proferido pelo Conselheiro André Teixeira Dias e proclamou 

que, por maioria de votos (5x1) foi acolhido o voto do relator. No seguimento, foi anunciado o 

Processo nº 2009/53189-5, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do 
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Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo disposição 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 na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão 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. 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. Incontinenti, foi dado conhecimento público sobre os 

Processos nºs 2010/52201-0 e 2011/52047-2, que cuidam dos atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, de sobremaneira, pela extinção dos processos 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de promover a 

extinção dos processos 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. Em seguida foram anunciados os Processos nºs 

2011/50986-6, 2012/50040-4, 2014/51481-8 e 2015/51660-4, que cuidam dos atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, Instituto de Metrologia do Estado 

do Pará, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará e Fundação Centro de Hemoterapia 

e Hematologia do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, sob a 

relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo disposição legal e 

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

parecer escrito nos autos opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de promover a extinção dos processos sem resolução de 

mérito. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Sem detença, foram anunciados os Processos nºs 2011/52350-6 e 2015/51494-8, que 

agasalham os atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, Procurador Stephenson Oliveira Victer, sob a relatoria do 

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 dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de promover a extinção dos processos 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. Em ato 

contínuo, foi anunciado o Processo nº 2013/52178-2, que trata do ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do 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. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, 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 do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2016/50025-7, que trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, que funcionou sob a relatoria do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 na 

forma regimental, 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 
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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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Valendo-se da mesma prerrogativa, o senhor 

secretário anunciou os Processos nºs 2009/50863-4, 2009/50923-0, 2012/52305-7 e 

2012/52340-0, 2012/52397-5, que versam sobre os atos de Aposentadorias em favor de 

Cremilda Fátima Penante Paixão, Maria Célia Galvão Da Silva, Mirian Gonçalves Pires, Maria 

Leonete Araújo Da Cunha E Maria Assunção Barra, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley 

Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia, os quais funcionaram sob a relatoria do Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 na forma regimental, 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 dado conhecimento público a respeito dos 

Processos nºs 2008/52960-6, 2009/50363-0, 2012/52400-5 e 2015/51540-8, que agasalham os 

atos de Aposentadorias em favor de Maria Diomar Carneiro Prudente, Maria de Fátima Ataide 

Marques, Raimunda de Jesus Oliveira e Walmira da Silva Xavier, Procuradores Felipe Rosa 

Cruz, Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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 na forma regimental, 

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. Sem detença, foram anunciados 

os Processos nºs 2009/50223-0, 2012/52337-4 e 2013/52362-0, que cuidam dos atos de 

Aposentadorias em favor de Nalmir Vieira Pereira, Maria Tavares Veras e Teodora Fonseca Da 

Silva, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Stephenson Oliveira Victer, sob a relatoria do 

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 
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opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, 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. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2009/50266-0, que compõe 

o ato de Aposentadoria em favor de Dagoberto Rezende de Castro, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, que funcionou sob a relatoria do 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 pela extinção do processo sem 

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

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

promover a 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.  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. 

Novamente acionado, o senhor secretário anunciou os Processos nºs 2009/50386-7, 

2012/52344-3, 2012/52368-0 e 2013/51398-8, que versam sobre os atos de Aposentadoria em 

favor de Maria Nasaré de Lima, Nacy Ferreira, Maria de Fátima Pacheco Wanzeler e Julia do 

Rosário Segtowick, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa 

Maia, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão 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. 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 2009/50448-4, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de 
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Zenaide de Araújo Paiva, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro Luis 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 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, foram anunciados os Processos de números 2012/52311-5 e 2012/52338-5, 

que tratam prioritariamente dos atos de Aposentadoria em favor de Maria de Nazaré Arnour de 

Jesus e de Maria de Fátima da Silva Flexa, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria 

do 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 dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 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. 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. Logo após, foram 

anunciados os Processos nºs 2008/52174-0, 2008/52417-0, 2008/52723-6, 2008/53506-3, 

2009/52149-4 e 2010/50311-7, que cuidam dos atos de Pensão em favor Ambrozino Nogueira 

Cardoso, Ana Avelina Lemos dos Santos, Oscarina da Fonseca Farias, Alberto José Machado 

de Pinho, Alenickson Paraense Abdon Júnior e Alan Amorim Martins, Procuradores Deíla 

Barbosa Maia, Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, sob a 

relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se o impedimento da 

Conselheira Rosa Egidia Crispino Calheiros Lopes de atuação nos Processos de números 

2008/52174-0, 2008/52417-0 e 2010/50311-7. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. 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 promover a extinção dos processos 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. Na mesma esteira, foi dado conhecimento sobre o Processo nº 2015/50908-5, que trata 

da Denúncia formalizada por Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, sob a relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos opinou pela procedência da denúncia, porém, reconhecendo a perda de 

seu objeto, sem prejuízo de que os presentes autos sejam juntados às contas anuais do Hospital 

de Salinópolis – HRS do exercício de 2015 e, que seja expedida determinação ao HRS. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu voto no sentido de promover a improcedência da denúncia e o 

consequente arquivamento do presente processo, com a comunicação à empresa denunciante e 

ao Hospital Regional de Salinópolis. 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.  Em momento contínuo, foi anunciado o 

Processo nº 2009/50285-3, que versa sobre o ato de Aposentadoria em favor de Maria da 

Conceição Silva da Silva, Procurador Felipe Rosa Cruz, sob a relatoria da 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 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 da relatora. Na sequência, deu-se conhecimento a respeito do Processo nº 

2013/52257-0, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Antônia Leda Joventino 

Franco, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria da 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 do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 
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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 da relatora. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2017/51517-0, que trata do ato de Pensão em favor de 

Ladi de Sousa Andrade, Procuradora Deíla Barbosa Maia, tendo funcionado sob a relatoria da 

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 na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para 

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 da relatora. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

informou inexistirem matérias administrativas, colocando em seguida a palavra a disposição dos 

presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, gostaria de em primeiro lugar cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos 

trabalhos na presidência do Tribunal. Cumprimentar o doutor Stephenson, seja sempre bem-vindo. 

Conselheiro Nelson, Luís Cunha, Rosa Egídia, conselheiros substitutos Julival, Daniel, Edvaldo. 

Nossos secretários, senhoras e senhores da galeria e da internet que nos acompanham através das 

redes sociais, fiscalizando as sessões plenárias que estão sendo realizadas terças e quartas. Sejam 

sempre bem-vindos. Eu queria que o Tribunal se manifestasse, se os colegas concordarem, Vossa 

Excelência, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que eles estão 

trabalhando normalmente no mês de julho. Houve uma condição especial, em que o presidente 

concordou e estavam liberando isso, desembargador Ricardo, juntamente com o vice-presidente, e 

o decano do Tribunal é o desembargador Milton Nobre que está agora à frente do Tribunal nesse 

período, em virtude da licença dos demais desembargadores. O Tribunal de Contas do estado já 

vem fazendo isso há alguns anos, trabalhando no mês de julho, sessões normais, julgamentos, sem 

nenhum tipo de prejuízo para a sociedade, não há recesso há muito tempo, uma proposição do 

conselheiro Nelson Chaves, que obedeceu e teve o apoio da presidente conselheira Lourdes Lima. 

E os dois conseguiram aprovar a suspensão do recesso no mês de julho. O Tribunal não perdeu 

absolutamente nada, está trabalhando, produziu mais e acho que é isso que a sociedade espera da 

gente. E o Tribunal de Justiça está no mesmo caminho, fazendo esse trabalho. Eu queria 
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encaminhar para o presidente uma manifestação para o Tribunal, no sentido de cumprimentar a 

eles, parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado de um modo geral e, especificamente, pela 

questão do recesso do mês de julho que não aconteceu. Ontem, inclusive, tive notícias do presidente 

em exercício, desembargador Milton Nobre, estava lá no Tribunal atuando normalmente, 

trabalhando com sessões plenárias. Isso é um bom exemplo, um bom encaminhamento e é isso que 

a gente espera, como cidadãos das nossas instituições. O poder judiciário está de parabéns por 

essa iniciativa. Eu queria fazer essa proposição. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente em exercício Odilon Inácio Teixeira: Obrigado conselheiro 

Cipriano. Vossa Excelência está propondo que encaminhemos uma manifestação ao poder 

judiciário em virtude de ele não estar praticando recesso no mês de julho, votos de congratulações. 

Eu ouço os conselheiros sobre a matéria. Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, senhores 

conselheiros, substitutos. Conselheiro Cipriano surpreende com essa manifestação feliz, 

procedente. Vou fazer um comentário, porque esta luta que ele e o conselheiro Luís Cunha nos 

deram a honra de participar conjuntamente, isso foi uma luta, entre aspas, uma teimosia que 

iniciamos ainda na Assembleia Legislativa onde o nosso procurador doutor Stephenson teve a 

honra de ser assessor, quando estávamos os três deputados, eu tinha uma convicção que mantenho 

até hoje. Nós, em 91, tivemos a audácia de propor a eliminação do recesso legislativo, com uma 

consideração muito simples, aqui é a Casa do Povo, o povo não pode ter a casa fechada. É 

importante a gente rememorar alguns fatos aqui. Eu considero, na minha geração, somos da 

mesma idade e eu sempre os via como uma bandeira e admirava, na minha juventude, depois na 

vida profissional, duas expressões jurídicas da nossa terra. Doutor Zeno Veloso, ex-deputado, a 

Assembleia Legislativa do Estado, na promulgação da nossa constituição, em 1989, fez um 

trabalho intenso para que o professor Zeno fosse o relator. Ele era deputado e foi relator da 

constituição estadual, é uma figura que nos meios jurídicos dispensa apresentação, não só no Pará, 

mas no Brasil e no exterior, por sua competência. A outra figura, que eu sempre realço, é o 

professor Milton Nobre, que hoje é o presidente, pela ausência do presidente titular e do vice-

presidente, no comando do judiciário. Eu via, naquele momento de quando fizemos a proposta, que 

era quase uma heresia. Na minha vida pessoal, também quero relatar, que tive o privilégio de 

receber dois consultores extraordinários, porque sempre que tinha alguma dúvida eu ligava para o 

Zeno, o Milton. Na Assembleia Legislativa, uma das vozes que se opôs ao recesso – está registrado 
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inclusive nessa casa – foi o deputado Zeno Veloso. Eu chegava na assembleia, no ano de 91, fiz a 

proposta e o relator da constituição, aquele cabedal jurídico todo. Foi realmente meio insano da 

nossa parte, embora tivéssemos tido o apoio de vários colegas, entre eles o conselheiro Luís Cunha 

e Cipriano. E o Zeno, naquela altura, questionou. O tempo passa. Quando tivemos uma sessão 

linda aqui nesta Casa, onde foi homenageado também o padre Bruno Sechi, que é homem largo 

trabalho social, dona Ana Klautau, na frente da Avao, a desembargadora Raimunda Noronha do 

TJE, era também homenageada – coube a mim, por gentileza, a tarefa de saudá-los. Estava na 

plateia minha mãe, sentada com a mãe do Zeno, dona Lígia. Eu até disse que as minhas 

divergências entre mim e o Zeno não tomariam outro rumo, porque minha mãe dizia, “não vai 

brigar com o Zeno, porque ele é filho da Lígia”. Eu disse claro. Homenageei o Zeno dizendo as 

verdades que deveriam ser ditas, eu me sentia muito honrado de ele dar trela até em debater 

comigo. Vez em quando a gente discutia, mas sempre no limite da educação, nunca tisnou o nosso 

afeto pessoal. Quando Zeno foi fazer a manifestação dele, agradecendo a comenda, ele disse que 

tantas divergências que tínhamos tido, uma delas ele lembrava muito, é que ele se opôs ao recesso. 

Ele quis dizer, naquela ocasião, que ele estava errado, que ele devia ter me acompanhado. Pelo 

talento dele, me senti altamente recompensado pelo testemunho. Quando tentamos fazer a quebra 

do recesso, por questão de justiça, quero relembrar a figura do doutor Antônio Maria, fazer justiça 

ao doutor Pedro Crispino e à doutora Maria Helena, porque eram os procuradores que exerceram 

a procuradoria de contas na época. Em nenhum momento o Ministério Público de Contas quis 

barrar o processo, imediatamente se associou de fato. Porque nós passamos, mas a instituição fica. 

A sociedade não pode conviver mais com algumas coisas que devem ser retiradas do caminho 

legal, algum entulho ainda que o estado democrático vai varrer disso. Quando eu vejo o Tribunal 

de Justiça, que neste momento está sendo dirigido pelo desembargador Milton Nobre, porque o 

presidente e o vice estão de férias. Nós temos o direito de ter férias, mas não o direito de parar as 

instituições, a sociedade não aceita mais isso. Quando eu falei com o Milton ele disse, é verdade, 

“estou me sentindo muito tranquilo, muito leve para mostrar para a sociedade que pode haver o 

mês de julho, mas que o poder judiciário do Pará não para”. Eu não faço parte, mas tenho respeito 

pela associação, como seria bom que a Atricon recomendasse isso para os tribunais de contas de 

todo o Brasil, que não se fechasse mais as portas no mês de julho. São essas tarefas que devem ser 

discutidas. Me lembro da Constituição de 88, onde o saudoso Ulisses Guimarães dizia, é preciso 

escutar as vozes da rua. Essas vozes não têm sido escutadas, são vozes que são o equilíbrio, o bom 
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senso. Nós poderíamos ter grandes ganhos. Naquela época da proposta nós víamos os olhares de 

soslaio, isso é maluquice, acabar com recesso. Hoje, essa mesma assembleia quer fazer uma 

sessão, voltou para fazer duas. A sociedade está aí dizendo o que quer, nós não precisamos fazer 

nada além desse limite, apenas atender os desejos do povo. E se nós tivermos errados, é uma 

grandeza reconhecer o erro. Nós temos uma responsabilidade, ocupamos as direções desse país 

nos nossos diversos níveis. Onde estão as demonstrações que queremos mudar, porque o discurso é 

fácil. O que estamos fazendo para mudar? Precisamos tomar atitudes que nos coloquem como o 

homem semelhante ao cidadão, que encontramos na parada de ônibus, no mercado, na barbearia, 

no campo de futebol. Essa é a imagem que devemos ter do cidadão, acima de todos os títulos que a 

vida pode nos trazer. Porque quem não presta para ser cidadão, não presta para ser vereador, 

conselheiro, deputado, ministro de supremo, seja o que seja, ele tem que primeiro ser o cidadão. Eu 

já estou naquela fase de tentar crer no futuro. A nossa criançada, pela ausência das creches está 

sendo devorada pelos tóxicos. “Mas o que posso fazer, não está na minha atribuição”, não está, 

mas o sistema atual não garante que elas não sejam devoradas. Cada um no seu serviço, na sua 

instituição, que se dê as mãos e faça alguma coisa. A gente que já passa da década dos 7, nos 

alegramos em ver coisas nesse sentido. Que a gente possa ter um olhar como teve o Tribunal de 

Justiça, merece louvor essa determinação do presidente Ricardo Nunes, Milton Nobre. Que a gente 

possa dizer, que bom que o Tribunal caminha nesse sentido. Eles estão felizes e nós estamos felizes 

aqui por manter a casa em funcionamento, como todos os seus erros e acertos, podemos olhar para 

a sociedade e dizer, nós estamos aqui, se não fazemos melhor é pela incapacidade, mas não pela 

nossa malandragem. Estamos aqui trabalhando, fazendo aquilo que a sociedade paga para nós. 

Conselheiro Cipriano, muito obrigado por sua proposta. É importante que a gente renda 

homenagem ao judiciário, fazendo o que a sociedade dele espera. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente em exercício Odilon Inácio Teixeira:  obrigado, conselheiro Nelson. 

Eu me somo às palavras de Vossa Excelência. Nós, internamente, em qualquer instituição pública, 

temos escala de férias, que se resolve internamente, mas a instituição não pode parar, de algum 

modo ela precisa continuar prestando seu serviço público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor presidente, estou de acordo e desejo fazer um 

comentário. Concordo com a manifestação, com os comentários do conselheiro Nelson e saber que 

de alguma forma o TCE acabou sendo o motivador de tudo isso, porque saiu na frente. Eu não vou 

entrar no mérito, mas tem algumas coisas que até nos beneficiam, como por exemplo, férias de 60 
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dias. Eu sou contra, espero que acabe logo no Brasil, inclusive para nós. Mas não vou entrar nesse 

mérito. Nós somos muito importantes para sociedade, o TCE. Agora, imaginemos o poder 

judiciário, a importância que ele tem para atender a população. Como no passado a gente sofreu 

com a ausência de juízes nas nossas cidades no interior. Eles tinham até um apelido, juízes TQQ – 

juízes de terça, quarta e quinta. Não se encontrava, na maioria das comarcas, juízes na segunda e 

na sexta. Eles não queriam morar na Comarca, vinham para Belém e ela ficava muito mal servida. 

Isso mudou, não acontece mais. Ou o juiz mora na Comarca ou tem que ficar de segunda a sexta. 

Eu como deputado, inclusive, me manifestei contra. Hoje isso mudou, eles passam por avaliação 

permanente. Digo isso porque a minha esposa é servidora efetiva do TJE, é da corregedoria do 

interior, ela me conta coisas. É maravilhoso o trabalho que é feito lá, o controle de sindicância 

contra magistrados. O TJE do Pará é muitíssimo bem avaliado pelo CNJ por conta das ações que 

teve de um tempo para cá, para se organizar e servir melhor a sociedade. Para quem precisa da 

justiça, ver o poder judiciário funcionando no mês de julho, da forma como foi colado aqui, nós 

temos que festejar. Matéria que voto com prazer, porque estamos abrindo caminhos, provocando 

reflexões em todo o Brasil. Algumas coisas precisamos nos dar conta que não podem mais 

acontecer. As instituições precisam funcionar melhor para servir a sociedade e quem as dirige 

precisa compreender bem isso. Se no passado isso era uma coisa normal aos olhos da sociedade, 

agora não, a sociedade não aceita mais. Eu não gosto muito de algumas coisas que a televisão 

mostra, mas acho muito interessante aquele programa da Globo que dá a oportunidade para as 

pessoas se manifestarem, que Brasil eu quero para o futuro. Sai cada coisa maravilhosa ali. Há 

pouco, numa conversa informal, falávamos sobre o reflexo da sociedade e que muita gente não 

entendeu isso até hoje. A sociedade está mandando recados para todos nós, não só para classe 

política, de que ela chegou no seu limite daquilo que é aceitável. Eu festejo, particularmente gosto 

muito do presidente do TJ, assim como do desembargador Milton Nobre. Ele fez uma gestão 

maravilhosa como presidente do TJ, inclusive restaurou um prédio histórico de Belém, que estava 

caminhando para seu abandono, hoje é a sede do poder judiciário. Eu fico acompanhando a 

manutenção daquela obra, eles dão a devida manutenção, aquilo que era velho agora está novo, 

bonito, tem uma iluminação perfeita, dá gosto de passar a noite. Eu digo isso porque a cidade de 

Bragança completou 405 anos agora, com o desabamento do Palacete Augusto Correa. Doeu na 

alma dos bragantinos, o prédio mais antigo desabar por falta de cuidado. E aí o Poder Judiciário 

do estado, em parceria com o atual governador no mandato anterior, construíram a solução para 
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que o poder judiciário fosse para ali. Construíram um anexo moderno, mas preservaram o 

patrimônio histórico. Ele fez inclusive um reconhecimento às pessoas que colaboraram fora do 

Tribunal. São essas pessoas que estão hoje como protagonistas desse momento novo no TJE, 

parabéns a eles. Que bom que a gente pode celebrar uma atitude bonita do poder judiciário do 

nosso estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente em exercício Odilon 

Inácio Teixeira: Eu fiz um apanhado de palavras chaves e também quero me manifestar. Ouvindo 

os conselheiros eu fico feliz que em 1991, conselheiro Nelson, Vossa Excelência como deputado 

estadual já tinha essa forma de pensar, juntamente com o doutor Zeno e Milton. Na ocasião, 

acredito que eles apenas fossem advogados na OAB. Estamos falando aqui, em outras palavras, de 

eficiência. Se nós pensarmos e ponderarmos muito bem os princípios constitucionais, a eficiência 

já existia na administração pública desde sempre, mas havia uma relutância, em 88, de não 

reconhecimento de que a administração tinha que ser eficiente. Até que alguém colocou o óbvio 

dentro dos princípios que norteiam a administração pública. E nós não podemos, enquanto 

sociedade e humanidade em si, negar que os meios de comunicação evoluem. Começou-se com 

cartas, mas que não se utiliza mais. Ainda usamos ofícios nos meios oficiais. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: As próprias sessões do Tribunal 

eram restritas. Aqui já foi um avanço quando solicitamos que elas fossem transmitidas pelo rádio, 

depois pela internet. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente em exercício 

Odilon Inácio Teixeira: Temos diversos meios de comunicação que evoluíram no decorrer do 

tempo. Eu afirmo hoje que da mesma forma que nenhum ser humano sobrevive, com raras 

exceções, sem energia elétrica, hoje é difícil viver sem internet. E nós tivemos uma evolução 

legislativa que acompanhou essas inovações tecnológicas, como o acesso à informação, a 

transparência. Porque não basta ter uma mera publicidade, é preciso dar transparência do que a 

administração pública faz e transparência significa dialogar com o cidadão, levar a ele uma 

linguagem que ele entenda o que acontece do outro lado de cá. Tecnicamente a gente chama de 

assimetria informacional, a gente precisa reduzi-la. Tudo isso, a eficiência associada à 

transparência, nos possibilita que o controle social seja mais efetivo, afinal de contas, o poder é do 

povo, é ele quem em última instância deve controlar a administração pública. Então é de se louvar, 

sim, eu comungo da mesma forma com o pensamento de Vossas Excelências esse gesto do poder 

judiciário. Ele é um poder que vem desde a emenda constitucional 45, um poder que vem 

mostrando à sociedade o poder que tem. A grande questão é legitimidade, você tem que provar 
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para a sociedade a sua legitimidade enquanto órgão existente. E o poder judiciário vem fazendo 

muito bem isso. O CNJ quando vem fazer o controle externo da administração do poder judiciário, 

ele disse para que veio e funciona muito bem. Isso, a partir de metas que são colocadas e postas e o 

judiciário do Pará. Eu venho lendo várias notícias, ele tem superado algumas dessas metas, 

contribuindo para o papel decisivo de que o poder judiciário deve estar, enquanto poder 

constituído, um poder republicano e de acesso fácil à sua população. Essa iniciativa tem que ser 

festejada, porque ela surge aqui no TCE, o Tribunal de Contas também tem essa incumbência de se 

legitimar perante a sociedade e fornecer, enquanto órgão de administração pública, exemplos para 

os demais. Comungo do que Vossas Excelências manifestaram, desejando ao desembargador 

Milton Nobre, também agraciado pela medalha Serzedello Correa, que tem uma profícua gestão 

nesse transcorrer das férias do presidente e vice-presidente no poder judiciário. E solicito a 

secretaria que transcreva, peço ao conselheiro Cipriano que mande cópia da ata, aonde estão as 

manifestações também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Queria reiterar para encaminhar a todos os desembargadores, que é para o 

judiciário como um todo, mas especificamente para o presidente, vice-presidente e o decano Milton 

Nobre para receber isso. E se assim entenderem, encaminhar para os outros desembargadores. O 

mínimo é essa questão, para a gente manifestar as congratulações, o louvor e o bom exemplo que 

dão quando têm essas atitudes, com todo o respeito a nosso poder judiciário, que como já 

dissemos, tem produzido grandes resultados em benefício da sociedade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente em exercício Odilon Inácio Teixeira: Todos 

concordam? A matéria deliberada, foi consubstanciada nos Ofícios nºs 96-99/2018-SEGER. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente o 

que Vossa Excelência e que o conselheiro Cipriano enfatizaram. É porque a coisa surgiu da 

presidência em combinação com o decano, com o vice. Foge do tema, mas queria dizer que 

algumas coisas a gente se alegra. Estava vendo a televisão, o senado votando uma matéria que é 

importante para o país. O Brasil está quase chegando ao 100% da universalização da energia 

elétrica. Algumas cidadezinhas, alguns núcleos que ficam difícil de puxar energia, por exemplo, do 

linhão que passa longe. É um esforço do Brasil, no sentido da energia solar, eólica, para que 

nenhum núcleo habitacional, uma cidade pequena que seja, não possa ter o conforto da energia 

elétrica. Só fazendo uma síntese, a gente vê o que acontece com o nosso Marajó aqui, o quanto 

pode causar o desenvolvimento daquela região a chegada em toda a ilha da energia elétrica. É 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1028

uma medida que quem sabe a gente possa festejar logo, os 100% dos brasileiros terem acesso à 

energia. É um grande passo. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e quarenta minutos (10h40min) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 11 de julho de 2018. 
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