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Nº 5.568 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de julho do ano dois mil 

e dezoito (2018), terça-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, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, 

o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral em 

exercício  Guilherme da Costa Sperry, 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 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 onze (11) 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. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Declaro-me impedido por força regimental.  Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

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

Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Declaro-me impedida por força regimental. Em não havendo expediente a ser 

lido, a Presidência solicitou aquiescência plenária para inverter a pauta, antecipando o 

julgamento do processo de número seis, em respeito à presença da jurisdicionada, tendo obtido 
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a imediata assertiva. Então, solicitou ao senhor secretário o seguimento da sessão, agora, com a 

leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2013/51723-1, 

que cuida da tomada de contas instaurada na Associação Paraense de Ortodontia e Ortopedia Facial, 

sob a responsabilidade da senhora Sissy Maria Mendes Machado, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposição legal e 

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

escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, compartilhando responsabilidade solidária 

da responsável supra com a Associação Paraense de Ortodontia e Ortopedia Facial em relação ao 

débito conquistado, com sujeição à aplicação de multa regimental à senhora Sissy Machado e ao 

senhor Edilson Rodrigues de Sousa. Presente em plenário, a senhora supracitada foi ao púlpito para 

manifestação, conforme garante o contraditório e a ampla defesa: Senhora Presidente, senhores 

Conselheiros, senhoras e senhores. Eu na época do evento era presidente da Associação, e hoje 

estou novamente como presidente da Associação, por isso estou aqui para representar a mesma, e 

no momento do evento, Banpará foi parceiro nosso para ajudar-nos a que fosse efetivado o evento 

com as solicitações que nós fizemos. O convênio foi tratado, as solicitações que o Banpará fez 

como a confirmação da execução do que foi acordado foi entregue, então aqui também no Tribunal 

foi solicitado alguns esclarecimentos, foi também efetivado isso, e a gente acredita que esteja tudo 

dentro dos acordes. Eu queria solicitar que, como as contas foram designadas como regulares pelo 

parecer técnico da casa, eu queria que fosse efetivado os documentos e todos os prazos exigidos 

foram dentro da conformidade do convênio, e também queria requerer essa isenção de multa, tendo 

em vista que a gente realizou todas as solicitações. Eu apresentei tudo diretamente ao Banpará, 

porque era o órgão que estava sendo feito o convênio, como foi atestado no parecer técnico. Então, 

obrigada. Eu queria depois só solicitar a mudança do endereço da Associação, que as notificações 

foram erradas. Obrigada. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem 

detença, foi apregoado pelo senhor secretário o Processo nº 2011/51000-5, que trata da prestação de 

contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 

Cultural Beneficente Gunnar Vingren, sendo responsável Mauriço Leocadio Beserra, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposição 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1031

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

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do valor 

conveniado, com responsabilidade solidária da Associação Cultural Beneficente Gunnar Vingren, 

além da aplicação das multas regimentais ao responsável. A presidência informou que embora 

regularmente notificado o responsável supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu 

voto para julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, aplicando ao responsável a multa 

de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pela grave infração à norma legal. 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 2012/50630-9, que agasalha a prestação de contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Imprensa Oficial do Estado 

Do Pará, exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do senhor Luís Cláudio Rocha Lima, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, tendo funcionado como relator o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Em cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer avistado nos autos opinou pela 

irregularidade das contas com aplicação de multas regimentais. A presidência tornou público que 

informou que embora regularmente notificado o responsável supra não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, 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. No seguimento, foi 

anunciado o Processo nº 2007/52365-9, que trata da tomada de contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Igarapé-Açu, sob a responsabilidade do senhor Vicente de Paula Pedrosa da Silva, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com aplicação de multa 

regimental. A presidência informou que embora regularmente notificado o responsável supra não 

esteve presente e nem se fez representar à sessão Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, aplicando 

ao responsável a multa de R$951,39 (novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) 
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pela intempestividade na remessa das 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. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2007/52386-3, que trata da tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Quatipuru, 

sendo responsável Luiz Guilherme Alves Dias, Procuradora Deíla Barbosa Maia, ficando sob a 

relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido 

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

pela irregularidade das contas com devolução do valor glosado, com aplicação de multa regimental 

e considerada inabilitação do responsável para o exercício do cargo em comissão ou função de 

confiança na administração estadual por até cinco anos. A presidência informou que embora 

regularmente notificado o responsável supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu 

voto para julgar as contas irregulares, declarando o responsável em débito com o erário na 

importância de R$ 26.546,20 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) 

aplicando-lhe as multas de R$2.654,62 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) e sessenta e 

dois centavos) pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos) pela remessa intempestiva das 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 dado conhecimento sobre o 

Processo nº 2012/52459-2, que cuida da tomada de contas instaurada na Associação de Agricultores 

Familiares do Projeto de Assentamento Yasmim, responsável Maria Rosana Martins, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do 

valor conveniado, compartilhando solidariedade da responsável pelas contas com a Associação de 

Agricultores Familiares do projeto de Assentamento Yasmim, além de multas regimentais e 

inabilitação para cargos em missão e função de confiança na administração estadual. A presidência 

informou que embora regularmente notificado o responsável supra não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, declarando solidariamente 

responsável a Associação de Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento Yasmim, pelo 
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débito de R$17.457,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), aplicando ao 

responsável a multa de R$1.745,70 (mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) pelo 

débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela 

remessa intempestiva das 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. Imediatamente, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 

2014/50583-9, que comporta o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação 

Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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 do processo sem resolução de mérito. Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu voto para extinguir o processo. 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 2008/53811-9, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Maria 

Inês dos Santos Fonseca, Procurador Stephenson Oliveira Victer, funcionando 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 

pelo deferimento excepcional do registro. Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro, de forma excepcional. 

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 2009/50482-6, 2012/50648-8 e 2013/50815-0, que 

cuidam dos atos de Aposentadoria em favor de Luiz Batista de Lima, Maria das Graças Garcia 

Chermont e de Maria Irene Vasconcelos Nazaré, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti 

Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo disposição 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 para 

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 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1034

do relator. Sem muita demora, foi anunciado o Processo nº 2012/52201-0, que acolhe o ato de 

Aposentadoria em favor de Manoel Fereira Pinheiro, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a 

relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo disposição 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 ficou sob 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. Em 

seguida, foram anunciados os Processos nºs 2012/52200-0 e 2012/52366-9, que tratam dos atos de 

Aposentadorias em favor de Regina Maria Albuquerque Lobo e Maria do Socorro Amorim Duarte, 

Procuradores Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, funcionando sob a relatoria da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo disposição 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 ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Em seguida, foi dado conhecimento 

a respeito do Processo nº 2013/53295-0, que versa sobre o ato de Aposentadoria em favor de Maria 

de Nazaré Forte Gomes, Procurador Stanley Botti Fernandes, funcionando 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 do processo sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando nesta fase, Sua Excelência proferiu voto no sentido de extinguir o 

processo. 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 2018/50112-6, que agasalha o ato de Aposentadoria em 

favor de Maria Francisca Mendes Martins, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 

pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 
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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 2007/54348-5, 2008/52370-1, 2008/52747-3 e 2009/52208-9 que versam sobre os 

atos de Pensão em favor de Modesto Gonçalves de Souza, Argentina de Oliveira Leal, Maria Ivana 

Maia Ferreira e Albertina de Medeiros e Silva Procuradores Stanley Botti Fernandes e Felipe Rosa 

Cruz, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo disposição 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 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na mesma esteira, deu-se conhecimento público a 

respeito dos Processos nºs 2008/51986-1, 2008/53580-2 e 2012/50343-5, que agasalham os atos de 

Pensão em favor de Mariza Morais Wanzeler, Manoel Vicente Furtado e de Claudete Rodrigues de 

Jesus, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, estando sob a relatoria do 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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 ficou sob discussão. 

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

para extinguir os 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. 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. Em seguida, foi anunciado o Processo 

nº 2008/52566-0, que trata do ato de Pensão em favor de Venina de Lima Cordovil, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 

Cumprindo disposição 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 
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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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Imediatamente, foram anunciados os 

Processos nºs 2008/52864-7 e 2008/53370-5, que tratam dos atos de Pensão em favor de Mauro 

Henrique Cardoso Silva e Francisco Carlos Gualberto Dos Santos Júnior, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, 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 

ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

extinguir os processos. 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 sequência, foram anunciados os Processos nºs 2017/50099-9 e 

2017/50155-0, que versam sobre os atos de Pensão em favor de Evaristo Barros da Silva d 

Constantino Gomes da Silva, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Deíla Barbosa Maia, 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 pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto para 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. 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 inexistirem assuntos na 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, muito 

obrigado, queria cumprimentar Vossa Excelência, bom dia Presidente. Doutor Guilherme Sperry 

seja sempre bem-vindo, Conselheiro Nelson Decano, Presidente Nelson Chaves, Conselheiro Luís 

Cunha, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheira Rosa Egídia, e os 
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Conselheiros doutor Julival, doutor Daniel, doutor Edvaldo. Cumprimento a Secretaria, nossos 

colegas liderados pelo doutor Tuffi, senhoras e senhores da galeria. Presidente, pedi a palavra 

apenas para fazer o registro do aniversário do doutor Edvaldo, Conselheiro Substituto. Eu já fiz 

pessoalmente, já mandei uma mensagem para ele, mas de qualquer maneira como nossos colegas 

falaram, eu não posso deixar também de registrar e nós temos, todos os Conselheiros, 

principalmente eu, muito carinho e respeito por Vossa Excelência. Admiração pelo seu trabalho, e 

obviamente rogo a Deus que lhe abençoe, lhe proteja, lhe dando saúde e sabedoria, discernimento, 

e muitas e muitas outras conquistas na sua vida. Então é com muita alegria que eu faço esse 

registro, considerando o aniversário do doutor Edvaldo. Essa questão do aniversário e da festa, ele 

pediu para eu não falar nada, o Conselheiro Nelson acabou falando aqui da questão. Queria que 

você visse, Conselheiro André, o convite, já era uma coisa diferenciada, enfim, e ao chegar lá tinha 

que entregar o celular, não podia usar celular. Eu já vi na revista isso, já vi nos jornais, festas 

muito refinadas, eles recomendam que se recolham os celulares para não mostrar as pessoas que 

estão, enfim. Aí todo cuidado, mas o Conselheiro Nelson que é o mais experiente da casa, Decano, 

achou por bem fazer a revelação da devida festa de aniversário e tudo mais. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Uma lista muito reduzida, só daquelas 

600, 700 pessoas mais íntimas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Pessoas de fora, os amigos que ele gosta que não pôde convidar. Mas eu 

compreendo, de qualquer maneira é com muita alegria, com muito carinho, doutor Edvaldo, que a 

gente faz o registro, de mais um ano de vida, obviamente, dando glória e graças a Deus por isso e 

desejando que Deus lhe abençoe por muitos e muitos anos, com muitas conquistas. Presidente eram 

essas as minhas considerações, fazendo esse registro ao nosso eminente colega. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente eu pedi a palavra também 

só para abraçar aqui o meu amigo, Conselheiro Substituto Edvaldo. Eu confesso que ontem não 

lembrei de ligar para ele. Mas ele sabe que nas orações eu estou sempre orando por ele e torcendo, 

porque de todos foi aquele que eu acompanhei mais de perto, Conselheiro Cipriano. Ele procurou 

Vossa Excelência, aí depois Vossa Excelência passou a bola para mim e eu fiquei acompanhando o 

Edvaldo. Ele vinha aqui, falava comigo, assistia às sessões, aí eu lembrei até aquele caso do 

deputado Márcio Miranda. Deputado Márcio Miranda, Conselheiro Odilon, o Carmona fez uma 

brincadeira com ele, ele era suplente, meu suplente de deputado. Ele foi suplente de Vossa 

Excelência e se filiou ao PDT, quando ele veio ele estava no PDT. Aí o Carmona fez uma 
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brincadeira com ele, disse: "olha, ô Márcio, você vai assumir o mandato da Conselheira Lourdes, 

ela vai para o TCE. Mas tem um detalhe, o suplente, ele tem que passar um mês estagiando aqui 

para aprender como é ser deputado". Era uma brincadeira, mas o Márcio Miranda acreditou. Aí 

ele vestia o paletó, passou um mês indo à Assembleia assistindo todas as sessões e o André 

Confirmando. E veio saber que era uma brincadeira já no final. Aí ele continuou. Então, da mesma 

forma, o Conselheiro substituto Edvaldo, ele estava muito ansioso, ele vinha aqui, ele procurava 

acompanhar as sessões, ele sabia tudo daqui. E eu tive esse privilégio, Presidente Lourdes Lima, de 

ter dado o, pode-se dizer assim, o pontapé naquele momento decisivo para que o governador o 

nomeasse Conselheiro Substituto deste Tribunal. Então foi um empurrão e eu vi que já estava 

chegando, Conselheiro André, 45 do segundo tempo, tinha que fazer o gol, aí eu acho que o 

pontapé fica melhor, porque é o gol. Tinha que fazer o gol, ele tinha que ser nomeado e na última 

semana a gente conseguiu concretizar esse sonho. Eu não conhecia o doutor Daniel, e os dois 

foram nomeados pelo governador, eu estando Presidente pude dar posse a eles. Então eu os 

acompanho, eu me sinto assim bastante responsável, principalmente pelo Edvaldo, que é o mais 

jovem, eu acreditei nele e eu estou muito orgulhoso de você, agora menos jovem. Porque ele está se 

dedicando, está crescendo na instituição e tem tudo, tudo a seu favor para ser um grande servidor 

público, servir a essa instituição, servir à sociedade paraense no cargo de Auditor hoje, chamado 

Conselheiro Substituto, e a gente nem se dá conta que já se passou mais de um ano. Olha só, dois 

anos, dois anos completos já. Semana que vem já dois anos, olha que maravilha, então, doutor 

Edvaldo, que Deus continue lhe abençoando, continue sendo essa pessoa humilde, educado, 

dedicado. Muita luz para a sua vida, Deus lhe abençoe, felicidades. Era isso, senhora Presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Bom dia, 

Presidente Lourdes Lima. Bom dia Procurador Guilherme Sperry, Conselheiro Nelson Chaves, 

Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheiro André Dias, Conselheiro 

Luís Cunha, Conselheira Rosa Egídia, colegas Daniel Mello, Edvaldo Souza, servidores da casa, a 

todos que nos ouvem, um excelente dia a todos. Ainda falando sobre o aniversário do nosso amigo, 

o doutor Edvaldo, nós lembramos dos fatos históricos e na antiguidade, quando um rei ou 

imperador tinha uma característica muito marcante, ele levava essa característica como codinome, 

por exemplo: Pepino, o breve, Alexandre, o grande, Ivan, o terrível, Felipe, o belo, e o nosso 

querido amigo tem uma característica ontem que foi enfatizada muito nas redes sociais, a 

serenidade dele. O Daniel Mello concluiu, Edvaldo, o sereno. E eu rogo a Deus que abençoe 
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ricamente esse nosso amigo. Vamos pensar com mais calma. Bom, o fato é que eu peço ao 

Altíssimo que abençoe ricamente o nosso amigo Edvaldo, o sereno, ele e a sua família, que 

recebam todas as bênçãos que eles merecem. E peço também ao Altíssimo que faça com que a 

esposa do nosso amigo não veja nada de venenoso dele, pelo contrário, veja sempre esse jeito 

sereno de ser, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Edvaldo, todos manifestaram a felicidade que têm de trabalharem contigo, e a brincadeira do 

Julival sobre a sua serenidade, ela foi boa, e realmente a alcunha de sereno, é muito bem aplicada. 

Mais do que a serenidade é realmente a paz que você demonstra ter, com certeza, em virtude de 

saber que você está em um cargo, um lugar, onde você o conquistou com seus próprios méritos. 

Isso realmente dá uma paz fantástica. Nós aqui que estamos, e dependemos do teu trabalho, nós 

aqui do Tribunal de Contas, como no resto do estado do Pará, também estamos nesse momento 

serenos com a tua posição. Tranquilos de que tu foste bem colocado onde estás e que tu vais 

corresponder à expectativa de cada um quanto a, não somente inteligência, mas principalmente, a 

tua dedicação, porque tem muita gente que tem enorme potencial, mas não o aplica, mas tem 

aqueles que conseguem aplicar e isso é uma decisão, é uma iniciativa. Parabéns pelo teu 

aniversário, meu amigo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: O aniversariante, antes de Vossa Excelência se manifestar, eu reafirmo 

as palavras e compartilho de todas as palavras aqui ditas a respeito de Vossa Excelência. Tudo 

isso com certeza, todas essas características e muito mais assim, de importante na sua vida, eu 

compartilho com as manifestações de todos os senhores Conselheiros, Conselheira e demais 

Conselheiros Substitutos. Com a palavra, o homenageado do dia, de ontem e de hoje. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: De ontem e de hoje, 

que bom, que bom essa homenagem estendida. Mais uma vez eu só posso agradecer as palavras, 

Presidente. Eu acho, eu sempre fui uma pessoa de muito, aos que não tem fé, o pensamento 

positivo, aos que acreditam em Deus, muita fé, sempre fui de muita fé. Quando faz aniversário, 

todo esse caminho que percorre até estar onde a gente está hoje, as conquistas, os tropeços que nós 

passamos na vida. E com certeza cada um de nós passou, passaram por esses momentos difíceis e 

de conquistas, e eu só posso agradecer a Deus por ter me dado a força, pela dedicação realmente 

aos estudos, ao trabalho, e por ter pessoas tão positivas, tão boas que me acolheram na minha luta 

pessoal e que agora se torna entre aspas a luta do Tribunal também, e fico muito feliz pelas 

homenagens. Realmente, só posso mais uma vez agradecer e espero retribuir a cada uma dessas 
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palavras bonitas, positivas, que realmente vejo muitas virtudes em todos que me ladeiam, que 

trabalham comigo, desde o meu gabinete aqui, Conselheiros Substitutos, todos os servidores da 

casa. Então nesse sentido só posso agradecer, inicialmente agradeço a Deus, a todos que de 

alguma forma acompanharam a minha caminhada, realmente desde acompanhar realmente 

algumas sessões aqui, já fazia parte dessa, de acreditar realmente, porque se eu não acreditasse os 

outros não iriam acreditar também. Eu parto desse princípio. Presidente, só posso agradecer a 

todas as homenagens, obrigado. Ano que vem prometo que vai ser mais perto a festa e vai pegar 

internet, vai pegar o celular, foi por isso que não chegou a mensagem para vocês do convite, foi 

por isso. Mas realmente a festa foi bem simples, foi família, eu realmente, só umas 600 pessoas, só 

os parentes próximos, mas agradeço as palavras, Presidente. Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e quarenta e 

sete minutos (10h47min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 17 de julho de 2018. 
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