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Nº 5.569 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) 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 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, 

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, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério 

Público de Contas, Procuradora Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

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

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

Conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezessete (17) 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 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): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência determinou a 

exclusão dos processos números 2013/52331-4;  2009/52632-0 e  2013/50159-2 desta pauta de 

julgamentos, em virtude da ausência do relator, Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira 
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No seguimento, solicitou a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que foi anunciado 

o Processo nº 2008/53553-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Raimundo Barros 

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

Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 

05/07/2018. Seguiu-se o voto-vista no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito 

e o consequente arquivamento dos autos. A matéria entrou na fase de discussão, sem que 

houvesse manifestação neste sentido. Instado a se manifestar, o relator Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira assim se manifestou: Senhora Presidente Lourdes Lima, muito bom dia a Vossa 

Excelência. Senhora Procuradora Deíla Maia, bom dia. Aos nossos Conselheiros Nelson 

Chaves, Cipriano Sabino, Odilon Teixeira, Conselheira Rosa Egídia, nossa bancada dos 

Conselheiros Substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo, servidores do TCE e do Ministério 

Público, a todos um bom dia. Senhora Presidente, o Conselheiro Odilon traz um fato novo que 

não estava nos autos, impressionante. Isso deve estar acontecendo com outros processos, a 

pessoa morreu, mas está tudo normal nos autos, eu relatei com o que está nos autos, firmei o 

entendimento seguindo a manifestação do Ministério Público, gostei muito do parecer da 

procuradora Deíla Maia, que coincidentemente está conosco hoje aqui. Mas, diante do fato 

novo, eu concordo com o voto-vista, ele está certo. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo com o voto vista. Ao final, proclamou a presidência que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acompanhar o voto-vista. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2008/51966-8, que trata do Ato de Pensão em favor de João Batista Macedo da Rocha, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

deferimento do registro, com recomendações ao IGEPREV. 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, com recomendações ao IGEPPREV. 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 sobre os Processos nºs 2011/51820-0, 2013/50209-6 e 2014/51576-

3, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Fundação de 
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Atendimento Socioeducativo do Pará, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, 

Emprego e Renda e Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 

Procuradores Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinou pela extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 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 2012/51499-6, 2012/51992-3, 2013/51866-4 e 2015/50781-8 que tratam dos Atos de 

Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Cultura, Instituto de 

Artes do Pará e Secretaria de Estado de Planejamento, Procuradores Stanley Botti Fernandes, 

Stephenson Oliveira Victer, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

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

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

opinou pela extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

voto para determinar a extinção dos feitos sem resolução do 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. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2006/51945-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Ivaneide Araújo 

Santos, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

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

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

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

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 
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disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/52402-7, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Gilberto Mário Coimbra Reis, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela extinção do processo 

sem resolução do 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 julgamento 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. Se, detença, foi 

anunciado o Processo nº 2013/52239-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Graciete 

de Sousa Fonseca, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2017/52062-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Jorge Antônio Castro de Carvalho, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições 

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

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

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

sua 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 manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 
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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. Logo após, foi anunciado 

o Processo nº 2012/51202-8, que trata do Ato de Reforma em favor de Marivaldo da Silva 

Barros, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinou pela extinção do processo sem resolução do 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 do relator. Seguiu-se, por consonância, o anúncio dos 

Processos nºs 2008/50020-7, 2009/52431-3 que tratam dos Atos de Pensão em favor de pensão 

José Reis da Silva e Cairo César Bastos de Sousa, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Felipe 

Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela extinção do processo 

sem resolução do 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 processo sem resolução do 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2008/50163-0, que trata do 

Ato de Pensão em favor de Isaura Catete dos Santos, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja 

Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de 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. Prosseguindo-se, foi anunciado o 

Processo nº 2008/53358-9, que trata do Ato de Pensão em favor de Raimundo Dias dos Santos, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela extinção do processo 

sem resolução 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 feito sem resolução do 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2015/50140-3, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria de Jesus Rêgo Paula, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, tendo sido 

divulgado o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuar nesse 

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

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2017/50060-5, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Wanda Aguiar Raiol, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

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

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

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

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 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 
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Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2009/53585-2, 

que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Walter Silveira Franco, Procurador Felipe 

Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo não conhecimento dos presentes 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso 

de embargos de declaração, atribuindo aos mesmos o efeito modificativo a fim de tornar sem 

efeito a aplicação da pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao titular do Igeprev 

à época. 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. O senhor secretário, na mesma esteira, procedeu ao anúncio dos Processos nºs 

2009/50459-7, 2009/50865-6, 2010/52371-5, 2012/52310-4 e 2012/52379-3, que tratam dos 

Atos de Aposentadorias em favor de Osvaldo de Sousa, Genira do Carmo Santos, Maria José 

Gomes Oliveira, Célia Serique de Castro e Benícia dos Santos da Cruz Lima, Procuradores 

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

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento 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 do relator. Em seguida, foram 

anunciados os Processos nºs 2008/53590-4,2008/53609-9,2017/50156-1, que tratam dos atos de 

Pensão em favor de Djalma Corrêa da Fonseca, Antônio Gomes da Silva, Darly de Sousa Melo, 

Procuradores Deíla Barbosa Maia, Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 
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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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou 

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

presentes, sem que houvesse manifestação neste sentido. Nada mais havendo a tratar, Sua 

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

minutos (10h14min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 18 de julho de 2018. 

 
 
 

 
JORGE BATISTA JUNIOR  

Subsecretário  
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 24 de julho de 2018. 
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