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Nº 5.573 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do primeiro (1°) dia do mês de agosto 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, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 trinta e um (31) do mês de julho 

de 2018, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da 

mesma 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, e 

antes de propor o anúncio dos processos da pauta, a Presidência atendeu a solicitação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que se pronunciou nos 
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seguintes termos: Eu agradeço a Vossa Excelência e a cumprimento: bom dia, presidente 

querida. Doutor Stanley Botti, seja sempre bem-vindo. Querido por todos os Conselheiros, 

servidores, Vossa Excelência sabe. Conselheiro decano, nosso ex-presidente Nelson Chaves; 

nosso ex-presidente Luís Cunha; querido Conselheiro Odilon Teixeira; querida Conselheira 

Rosa Egídia; nossos queridos Conselheiros substitutos, doutor Julival; Milene; Daniel; 

Edvaldo. Eu cumprimento hoje, em nome da Cláudia, todos que compõem a Secretaria; e 

nossos queridos que estão visitando o plenário. Cumprimento também aos nossos visitantes 

através da internet que acompanham as sessões plenárias. Sejam bem-vindos sempre também. 

Com alegria faço esse cumprimento a todos os internautas. Presidente, eu fiz aqui uma 

observação rapidamente primeiro para elogiar o trabalho de Vossa Excelência e registrar que 

o Tribunal funcionou normalmente no mês de julho. Não teve interrupção. Todas as sessões 

previstas foram realizadas. As votações ocorreram dentro da normalidade, ou seja, não houve 

nenhum tipo de alteração. E ainda, de longe, absolutamente nenhum prejuízo para a sociedade. 

Então, faço esse registro. Encerramos esse período do mês de julho hoje, quarta-feira – foi 

aprovado pelo plenário as sessões de terças e quartas. A partir da semana que vem, como 

Vossa Excelência disse, eu cumprimento e parabenizo Vossa Excelência, voltamos dentro do 

cronograma que estabelece o regimento: terças e quintas. Eu recordo aqui da presença do 

Conselheiro Sebastião Helvécio, ex-presidente do Instituto Rui Barbosa e ex-presidente do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais: o Conselheiro Nelson até deu a sugestão de que se 

espraiasse isso para todo o Brasil, uma vez que é um excelente exemplo e demonstração de 

trabalho. E não custou nada – ao contrário -, nós fizemos nossa parte dando um bom exemplo 

não só para o Pará de um modo geral, como também para o Brasil. E um pouquinho assim 

próximo da gente já vem o Tribunal de Justiça, que também já trabalhou, já teve um período do 

recesso que foi interrompido para trabalho. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência que 

se dedicou para que tudo ocorresse na maior normalidade. Parabéns, presidente. E parabéns 

ao Conselheiro Nelson, que lá atrás – talvez não tivesse nem nascido ainda -, ele propôs a 

ideia do fim do recesso. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Conselheiro Cipriano, eu 

agradeço. Mas, especialmente, esses parabéns são a todos nós. Ao Conselheiro Nelson que 

propôs e a todos nós que abraçamos a ideia. A todos nós. Inclusive Vossa Excelência foi 
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testemunha de que a maioria das sessões foi uma unanimidade dos Conselheiros e 

Conselheiros substitutos. E o Ministério Público também sempre presente. Então, funcionou, 

tudo correu a gosto. Foi um momento muito produtivo. Inclusive eu já pedi para a Secretaria, 

Conselheiro Cipriano, que faça um levantamento para os últimos anos. Eu acredito que talvez 

seja o primeiro ano, com certeza, o primeiro mês de julho a superar todos os julgamentos dos 

anos todos da história do Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu não posso deixar de registrar o apoiamento, a parceria 

do Ministério Público de Contas. Estiveram aqui em todas as sessões com representação, 

participando ativamente, ou seja, no sentido de ajudar e contribuir. Ao contrário de tentar 

qualquer tipo de coisa, absolutamente parceiro. Então, aí vai o exemplo do Ministério Público 

e do Tribunal de Contas nesse sentido, juntos, trabalhando aqui no mês de julho. Obrigado, 

Conselheiro Luís Cunha. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Obrigada, Conselheiro Cipriano, é por isso que eu lhe 

digo: parabéns para todos nós que tivemos essa capacidade, coragem, vontade de fazer 

acontecer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, é só para não perder o assunto. Quero pegar um gancho aqui nas palavras 

do Conselheiro Cipriano e de Vossa Excelência. Primeiro, bom dia a todos: nossos 

Conselheiros e servidores. Na verdade, nós demos o bom exemplo no momento em que a 

sociedade reclama das Instituições. E nós, como Instituição – e incluo o Ministério Público de 

Contas -, demos o bom exemplo. Não atrapalhou em nada a vida de nenhum de nós, 

Conselheiros, procuradores ou servidores da Casa. E Vossa Excelência deu uma orientação 

para que pudéssemos ter uma produtividade boa. E tivemos. Creio, realmente, que foi o melhor 

resultado de qualquer mês de julho. A sessão de hoje é considerada a última de julho, mesmo 

sendo agosto. Que foi a proposição do eminente Conselheiro Cipriano Sabino. A partir da 

próxima semana seguiremos a nossa rotina normal. Então, Conselheiro Nelson, Vossa 

Excelência está certo, pensou isso antes e num momento em que não tinha cobrança, apenas a 

percepção de que era necessário dar à sociedade esse retorno. Hoje tem cobrança. A sociedade 

está cobrando das Instituições e o Cipriano estava deixando muito claro aqui: nós já estamos 

fora disso há tempos. Estamos praticando há tempos. Nós não estamos inventando nada agora 

porque tem pressão da sociedade. Não. Estamos dando uma sequência a algo que já vem 
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acontecendo há tempos. Eu chequei aqui há oito anos e já tinha, doutor Stanley. Então, eu 

quero, em pouquíssimas palavras, festejar este momento bom da nossa Instituição que deu um 

bom exemplo às outras Instituições. O Poder Público precisa ter, doutor Stanley, essa 

compreensão, no geral, e todas as esferas do Poder: Federal, Estadual e Municipal de que nós 

somos prestadores de serviço à sociedade. À sociedade. E nessa visão, nós, TCE, estamos 

fazendo certo. E eu quero celebrar com todos estes bons momentos em que eu sou um dos 

integrantes e tive essa oportunidade de, no mês de julho, dar minha contribuição. Senhora 

presidente, obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira (Presidente): Muito obrigada a todos. A todos os Conselheiros: aos 

Conselheiros substitutos; ao nosso parceiro Ministério Público; e aos servidores. Realmente, 

os servidores também deram essa grande parcela. Pegaram no arado junto conosco e tudo 

aconteceu na melhor tranquilidade e normalidade possível. Muito obrigada a todos. Obrigada 

ao Conselheiro Cipriano por ter essa boa lembrança. Parabéns para todos nós. Muito 

obrigada. Obrigada ao Nelson também por ter tido essa visão lá atrás. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Com a sua ajuda, presidente. 

Temos que registrar que foi Vossa Excelência que chegou aqui e ficou muito livre para se tocar 

esse tema. Conselheiro Cipriano estava perguntando: “quanto tempo?”, e eu sempre fiz a 

questão de registrar que com a chegada de Vossa Excelência as coisas se tornaram – nesse 

campo – possíveis, porque havia muita resistência. E como dizia o Conselheiro Luís Cunha: 

ninguém cobrava. A sociedade não estava cobrando tanto. Mas aqui, por uma questão de 

justiça, e nós já falamos desse tema aqui: tanto o Conselheiro Luís Cunha quanto o 

Conselheiro Cipriano – e eu falo isso porque dentro do tema jurídico, doutor Stanley, nós, na 

assembleia em 91 pretendíamos também a extinção do recesso parlamentar no mês de julho. E 

naquela altura uma das vozes, naturalmente brilhantes, possantes, que se antepunha a essa 

modificação – porque eu acho que a vida é dinâmica: tem que ver os erros e tentar procurar os 

acertos – foi o nosso queridíssimo amigo jurista de primeira água no Brasil – não só no Pará – 

deputado Zeno Veloso. Que, inclusive, foi relator da Constituição Estadual, para honra de 

todos nós paraenses. E numa homenagem que se fez aqui há cerca de quatro ou cinco anos, 

proposta do Conselheiro Cipriano para homenageá-lo, ele se opunha. Homem do talento, vigor 

intelectual e preparo jurídico do Zeno. E aqui, quando respondeu à saudação que lhe fiz nesse 
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plenário, dizia que a única divergência que talvez ele tivesse tido comigo àquela altura foi 

exatamente na questão do recesso. Porque ele ficou em posição contrária. E o peso de ser o 

relator da Constituição Estadual. Ganhamos a maioria simples na votação, mas não ao ponto 

de fazer emenda constitucional. E ele aqui disse – para honra nossa, e isso está registrado nos 

anais da Casa – que lá atrás ele esteve contra; mas que hoje estaria ao meu lado e a favor da 

extinção do recesso. De maneira que eu acho que dentro do que se poderia pensar num tema 

desses, é uma consagração. Em seguida – relembrado aqui por nós, Conselheiro Cipriano – o 

Tribunal de Justiça do Estado, pelo seu presidente Ricardo Nunes e pelo desembargador 

Milton Nobre, reconheceu, no momento em que há a demanda de tantos processos que não 

conseguem dar um seguimento célere, como a sociedade reclama, o TJE vai e cancela também. 

Porque os servidores aqui continuavam trabalhando, o plenário é que ficava vazio. E graças a 

Deus fizemos essa conquista simples. Eu acho que é aquilo que tem que ser feito. Não estamos 

fazendo nada de mais. Mas tem que fazer. Se os outros não estão fazendo o que deve ser feito é 

problema deles. Mas nós conseguimos mostrar que é possível. E a sociedade, vou dizer antes, 

como houve esse preâmbulo, um tema aqui que deve fazer com que prestemos atenção. E falo 

isso também com muita isenção, porque sou o próximo da saída, sem dúvida. Espero que a lei 

natural das coisas aconteça, e eu serei o próximo. Eu tenho uma pequena crítica construtiva; 

não é uma crítica pessoal a ninguém – Não faz meu gênero. Quando eu vejo a tal dessa ficha 

que os tribunais entregam porque: “olha, aqueles ali são ficha suja. Não podem participar de 

eleição”, e eu fico fazendo uma indagação. Eu gostaria que esse momento fosse o mais discreto 

possível. Porque a pior coisa na vida, penso eu, a dificuldade da vida – melhor dizendo – é 

quando você se coloca no ponto do julgador dos outros. Aquele que aponta o dedo porque está 

tudo errado, e de repente ele é flagrado, às vezes, em erros piores. E nós temos aqui – não vou 

entrar em detalhes – nosso cenário brasileiro, no nosso sistema, exemplos que não deveriam 

existir nesse aspecto. Somos seres humanos revestidos dos erros da humanidade. Mas na parte 

da correção administrativa, este sistema deve ser integrado por pessoas, neste campo, 

irrepreensíveis. As nossas paixões e preferências, como a de qualquer cidadão, mas na hora 

em que elas têm a cor, eventualmente, partidária, tem que ser deixada do lado de fora. Mas 

como estou falando na questão do erro humano, até na Igreja da qual eu professo – sou 

católico – nós vemos que o Vaticano se envolve às vezes no afastamento de sacerdotes 
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envolvidos nos mais diversos escândalos, porque são seres humanos. Então, quero chamar a 

atenção na questão da lista que muita gente se ufana: “porque agora eu vou entregar a lista 

com aqueles...”, olha, é uma situação, porque eu já vi perguntarem: “vem cá, mas tem algumas 

pessoas que fazem essas listas, será que podiam fazer? Tem essa credibilidade para estar 

apontando Fulano e Beltrano?”. Então, isso nos leva - a posição de todos nós: Conselheiros, 

substitutos, servidores, do controle externo – a ter uma posição administrativa irrepreensível. 

E quem sabe se nessa lista tem algum julgamento equivocado? Ali nós estamos embaralhando, 

às vezes, o trajeto político de pessoas. E isso nos leva – são coisas sutis, mas nos levam cada 

vez a uma reflexão a respeito de nossas atuações. Nossas ligações externas, que muitas vezes 

alguns teimam em fazer. Porque isso aqui tem que ser como na religião: uma vocação, e não a 

conveniência. Porque isso mancha às vezes; e as pessoas perguntam: “mas será que o Fulano 

lá não sei aonde”; “é no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele tem condição de fazer lista 

suja de alguém?”. Eu, às vezes, reverbero aqui, porque é o que me perguntam na rua. E não 

estou mentindo. Então, essas situações servem para refletirmos. Quando fazemos uma lista, e 

vejo que muita gente entrega a lista com sorriso nos lábios: “estou aqui com a lista da 

ficha...”, e eu não sei se podia fazer isso. Realmente não sei se podia fazer isso. Então é apenas 

um tema para reflexão. De resto, bom dia presidente; Conselheiros; substitutos; querido doutor 

Stanley; e servidores da Casa. Bom dia a todos. Vou esperar a presidente iniciar, porque 

parece que eu sou o primeiro a relatar o processo. Obrigado, Conselheiros. Em seguida, a 

Presidência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em 

que foram anunciados os Processos nºs 2011/52578-2 e 2012/50010-9, que tratam dos Atos de 

Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, anunciando-se o impedimento da Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse processo. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas: Excelentíssima 

Senhora Presidente meu muito bom dia a Vossa Excelência. Gostaria também de saudar e 

cumprimentar o decano dessa Corte, Conselheiro Nelson Chaves; Cipriano Sabino; Luís 

Cunha; Odilon Teixeira; Rosa Egídia; Doutor Julival; Milene; Daniel; Edvaldo. Meu muito 

bom dia. Jurisdicionados; servidores desta Casa; Ministério Público; e a todos que nos 
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acompanham também pela internet. Aproveitar também o ensejo, senhora presidente, para 

louvar e elogiar o Tribunal pela bela iniciativa o exemplo dado neste mês de julho. Por essa 

Corte de Contas funcionando a pleno valor e tendo um grande número de Conselheiros 

acorrendo aqui ao plenário para julgamento dos processos de atribuição desta Corte. E da 

nossa parte, senhora presidente, reafirmar o compromisso e sempre colocar à disposição para 

o controle externo paraense. No que concerne a esse processo, especificamente, eu confirmo o 

parecer do Ministério Público de Contas, qual seja, 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, nos 

termos da manifestação da SECEX e do Ministério Público de 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, foram 

anunciados os Processos nºs 2012/50233-0 e 2014/51719-0, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 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 proposta de decisão no 

sentido de extinguir os processos 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 Luís da Cunha Teixeira. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2012/51306-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvido o 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 
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Excelência proferiu voto no sentido de extinguir o processo, nos termos da manifestação da 

Secex e do Ministério Público de 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. Sem detença, foram anunciados os Processos 

nºs 2012/51474-8, 2014/50660-5, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Stanley Botti Fernandes, 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

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

processos sem resolução do mérito sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos 

autos. Pausa. A matéria entrou na fase a discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. No curso da sessão, foi anunciado o Processo nº 2012/51724-7, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

o 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 

no sentido de extinguir o processo, nos termos das manifestações da Secex e Ministério Público 

de 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2013/52245-7, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do 

Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 
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ouvido o 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 a discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para 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 da relatora. 

Imediatamente, foi dado conhecimento a respeito dos Processos nºs 2015/50571-0, 2015/50648-

4 e 2015/50765-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Secretaria de Estado de Comunicação, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra 

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

disposições legais e regimentais, foi ouvido o 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 proposta de decisão no sentido de extinguir os 

processos 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência, foi anunciado o 

Processo nº 2015/51749-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Procurador Stephenson Oliveira 

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

disposições legais e regimentais, 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 e consequente arquivamento dos autos. 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 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 
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formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Instado a se manifestar, o senhor secretário anunciou o Processo nº 2015/51899-3, que agasalha 

o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o 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 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. 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 muita demora, o senhor secretário deu conhecimento 

público a respeito do Processo nº 2008/52402-3, que trata do Ato de Pensão em favor dos 

dependentes da ex-segurada Anna Bezerra Falcão, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o 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 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. 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. Retornando à pauta, o senhor secretário anunciou o 

Processo nº 2016/50927-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Administração, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 
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autos opinou pelo indeferimento do registro com expedição de determinação a Sead. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de indeferir o registro. Seguiu-se, então, à votação 

plenária: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator para 

deferir o registro em caráter excepcional. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho a divergência, e profiro o voto de 

qualidade no mesmo sentido. Proclamou, então, a presidência que resolveu o plenário, pelo 

voto de qualidade, vencido o relator, adotar a posição do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

pelo deferimento do registro. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2016/51342-0, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Administração, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

indeferimento do registro com expedição de determinação a Sead. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para indeferir o registro. Seguiu-se, então, a votação plenária: Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator para deferir o registro em 

caráter excepcional. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Presidente): Acompanho a divergência, e profiro o voto de qualidade no mesmo 

sentido. Proclamou, então, a presidência que resolveu o plenário, pelo voto de qualidade, 

vencido o relator, adotar a posição do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, pelo deferimento do 

registro. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2017/52401-3, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços 

Públicos do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 
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Substituto Julival Silva Rocha que, ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua 

Excelência obteve o imediato deferimento. No seguimento da sessão, foi dado conhecimento a 

respeito do Processo nº 2008/53946-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Tânia 

Mara Soares Herrera, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 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 proposta de decisão no 

sentido de deferir o registro, com recomendação ao Igeprev. 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 Odilon Inácio Teixeira. De retorno à pauta, 

foi anunciado o Processo nº 2013/50286-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Maria das Graças Gomes Teixeira, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 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 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 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. Deu-se, agora, o anúncio do Processo nº 

2013/52001-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria do Rosário Oliveira Lima, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, 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 proposta de decisão no sentido de deferir o registro. 
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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. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2013/52002-1 e 

2013/52077-9, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de Rosa Maria da Silva Carlos 

e José Paulo de Sousa Filho, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Stanley Botti Fernandes, cujo 

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

legais e regimentais, 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Logo 

após, foi anunciado o Processo nº 2013/52506-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor 

de Maria da Conceição Bacelar Gomes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi 

o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, 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 

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. Neste momento registrou-se a 

saída do plenário da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2013/52967-1, que comporta o ato de Aposentadoria em favor de 

Maria das Graças Gomes Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 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 em 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. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/50047-0, que agasalha o ato de 

Retificação de Aposentadoria em favor de Eli Francisco de Souza, Procurador Stanley Botti 

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

disposições legais e regimentais, 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 à baila da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a 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 Odilon Inácio Teixeira. Na mesma esteira, foi 

dado conhecimento pelo senhor secretário o Processo nº 2009/51045-4, que versa sobre o ato de 

Reforma em favor de Mauro Henrique Guimarães de Sousa, Procurador Patrick Bezerra 

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

disposições legais e regimentais, 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 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Logo após, foi anunciado o 
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Processo nº 2011/51007-1, que trata do Ato de Reforma em favor de José Augusto da 

Purificação Ferreira, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 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 e consequente arquivamento 

dos autos. Pausa. A matéria entrou na fase a discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de extinguir o 

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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Neste momento, foi dado conhecimento 

público a respeito dos Processos nºs 2012/51258-2 e 2012/51844-1, que agasalham os atos de 

Reforma em favor de Raimundo de Araújo Braga e João Batista Gomes da Silva, tendo como 

Procuradores Patrick Bezerra Mesquita e Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, 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 proposta de decisão no sentido de extinguir os processos narrados sem 

resolução do mérito pela perda do objeto. 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. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2010/51601-7, que trata do Ato de Reversão ao Serviço Ativo em favor de Aurélio 

Pinheiro dos Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2009/52438-0, que trata do ato de Pensão em favor dos dependentes da ex-segurado 

Manoel Patrocínio Brito, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 
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representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase a 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2011/51458-2, que trata dos Embargos de 

Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 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 provimento dos embargos de 

declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo para deferir o registro da Portaria nº 911, de 

26/11/2002 nos seus termos originais. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, modificando a decisão recorrida, retificando o 

Acórdão nº 48.761, de 15/03/2011, retirando a determinação de atualização da Portaria nº 911, 

de 27/11/2002, mantendo os demais termos da decisão atacada. 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 a Presidente informou não haver matéria administrativa, pronunciando-se, 

então, nos termos seguintes: Esta presidência informa a todos os Conselheiros, Conselheiros 

substitutos e Ministério Público que o Comandante Militar do Norte, General do Exército 

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira esteve, ontem à tarde, visitando nossa Instituição e nos 

solicitou a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho no nosso plenário. Então nós 

convidamos para que ele pudesse estar presente na próxima terça-feira, dia sete de agosto. Ele 

estará conosco aqui. Então, convido a todos os Conselheiros, Conselheiros substitutos e nosso 

Ministério Público de Contas para que nós o recepcionemos aqui nesse plenário. E em seguida 

ele terá um lanchinho junto com a gente, conforme temos sempre. Já é de praxe. Ele deseja 

conhecer os Conselheiros, abraçá-los e se colocar à disposição de todos nós. Ele é uma pessoa 

muito amável; tem um assessor que é amigo do Conselheiro Nelson Chaves e do Conselheiro 

Cipriano Sabino e eles solicitaram a oportunidade de conhecer a todos nós. Então nós o 
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convidamos para que na próxima terça-feira, após a pauta de julgamentos, eles possam estar 

conosco aqui conhecendo melhor o nosso plenário. Possivelmente terão a oportunidade de 

assistir parte da nossa sessão plenária. Ele é recém-empossado no Comando Militar do Norte 

aqui em Belém. No início da sessão, Conselheiro Cipriano, a secretaria se preocupou em 

observar, quer dizer, até ontem nós tivemos, durante o mês de julho, o julgamento de 253 

processos. Se juntarmos com os de hoje, foram votados 29 processos – foram retirados dois 

processos de pauta -, teremos um total de 282. A produção deste mês, até ontem, 253. Com 

mais a produção de hoje temos 282 processos julgados no mês de julho. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, já fiz a fala 

cumprimentando Vossa Excelência e parabenizando, e ao Ministério Público também. E eu 

faço o registro, porque eu perguntei e a secretaria, a doutora Claudia, junto com o doutor Tuffi 

e doutor Jorge repassaram a informação: o primeiro evento onde interrompeu o recesso do 

mês de julho no Tribunal de Contas do Estado do Pará foi em 2004. Portanto, doutor Stanley, 

nós completamos hoje – falo “nós” com muita alegria e orgulho, porque isso se iniciou com o 

Conselheiro Nelson e Lurdes. E hoje estamos aqui. Uma outra geração, vamos dizer assim, 

entre aspas. Trabalhando com muita alegria. Então, completam 14 anos. Estamos aqui à frente 

do tempo. E como bem disse o Conselheiro Luís Cunha; o Nelson fala sempre: “a assembleia; 

nós não estamos na assembleia.”. Conseguimos a aprovação por maioria, mas a efetivação em 

virtude do quórum qualificado que exigia para a aprovação de uma emenda constitucional. 

Ainda existia naquele tempo aqui e ali uma restrição. Aqui no Tribunal a restrição ainda era 

muito maior, até porque o colegiado é menor, é pequeno. E aí, obviamente, é mais difícil se 

articular com determinadas situações. E o Conselheiro Luís Cunha falou muito bem: no 

momento em que não estava se falando tanto nisso. E hoje o Tribunal dá esse passo. Existem 

muitas questões que por uma atitude até pequena, podemos considerar assim, nós podemos dar 

bons exemplos para a sociedade. Sempre falamos isso aqui, Conselheiro Nelson, Luís Cunha. 

Lembro bem de determinadas situações que acontecem no serviço público, mas que na vida do 

cidadão não acontecem. Isso é considerado - posso dizer, vantagens - uma coisa que destoa da 

sociedade. E não há mais espaço para isso hoje em dia. A sociedade cada vez mais quer um 

serviço de qualidade em que os impostos pagos pelo cidadão sejam devolvidos com trabalho, 

com serviço de qualidade. E com dignidade. Acho que o tribunal faz isso. Então é importante 
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fazer esse registro. Pode parecer que não, mas hoje ainda tem gente, doutor Stanley, que se 

incomoda com isso. Por incrível que pareça. A sociedade muda. O controle social aumentou. A 

fiscalização aumentou. Certas situações, vantagens, posso dizer “mordomias”... nós não somos 

diferentes de um cidadão comum. Temos que trabalhar, produzir e devolver para ele um 

serviço com qualidade. Confiança. Segurança jurídica. Tudo o que compete à nossa função. 

Então, presidente, cumprimento a Vossa Excelência mais uma vez; ao doutor Stanley em nome 

do Ministério Público; e Conselheiro Nelson, registrando que em 2004 foi o primeiro ano que o 

Conselheiro Nelson e com Vossa Excelência como presidente conseguiram implementar o 

trabalho normal no mês de julho. Enquanto antes era recesso de 30 dias, pelo menos. 

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

encerrada a sessão às dez horas e quarenta e nove minutos (10h49min) e mandou que eu, Jorge 

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

ata. 

Belém, 1° de agosto de 2018. 
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