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Nº 5.578 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) do mês de agosto 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 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, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora 

Procuradora Geral do Ministério Público de Contas, Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o 

Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à 

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno 

representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 

sessão. Justifico as ausências dos conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, representando o 

TCE em evento militar, André Teixeira Dias, em tratamento de saúde e Conselheiro Substituto 

e Daniel Mello, ministrando curso na Escola de Contas Alberto Veloso. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 16 (dezesseis) de 

agosto 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis 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 [Presidente] 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a 

Presidência determinou a retirada dos Processos nºs 2006/50744-2; 200750396-8; 2008/51028-

8; 2011/50391-7; 2007/53032-6; 2008/50877-4; 2009/51748-6; 2017/53212-4; 2017/53808-4 e 

214/51655-1, em face da ausência do Conselheiro André Teixeira Dias e do Conselheiro 
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Substituto Daniel Mello. Em seguida a Presidência solicitou inversão da pauta dos processos 

nºs 16 e 21, atendendo solicitação do Conselheiro Odilon Teixeira em virtude de sua 

participação de evento da ATRICON através de vídeo conferência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2017/50519-8, que trata da Denúncia formalizada pela Stoque 

Soluções Tecnológicas Ltda, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela improcedência das alegações trazidas na espécie e opinar no sentido do 

indeferimento quanto à cautelar pleiteada e, no mérito, pela improcedência da presente 

denúncia, com o consequente arquivamento da mesma, mediante decisão do Douto Plenário a 

ser exarada no uso da competência estatuída pelo art.1º, XVII da Lei Orgânica do TCE/PA (Lei 

Complementar nº 81/2012). Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar improcedente a 

denúncia, determinando que os autos sejam apensados à prestação de contas da SEAD, 

exercício 2016. 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 2013/53119-6, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Zemira Soares de Oliveira, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu seu 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/53201-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santarém 

Novo, responsável Fernando Edson dos Santos Loureiro, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com aplicação das 
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multas regimentais ao seu responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

seu responsável pelo débito para com o erário estadual dos valores repassados, aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pela grave infração à norma legal e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo dano ao erário estadual e R$1.000,00 (um mil reais), pela 

omissão de dever de prestar contas. Quanto aos responsáveis pelo Laudo Conclusivo, 

acompanhar entendimento pela prescrição. 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 sua Excelência o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira saiu em definitivo do Plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50844-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Benevides, responsável Espólio de Edimauro Ramos de Faria, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, sem devolução 

de valores, com fundamento na Súmula 16 desta Corte 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. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2014/51713-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem resolução do mérito. 

Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para extinguir o feito sem resolução 

do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. 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. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51183-7, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem 

resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para extinguir o processo, 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 4º, II da Resolução TCE nº 18.990/18. 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 2017/50363-6, que trata da Denúncia formalizada 

por Edivan de Jesus Santos, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e procedência parcial da presente 

denúncia e sugerir que o TCE expeça determinação corretiva circular a todas as entidades 

jurisdicionadas para que só se utilize da contratação temporária, ainda que por intermédio de 

processo seletivo simplificado, nas hipóteses de necessidades públicas efetivamente temporárias 

e sazonais e por fim, reconhecida a ilegalidade das contratações e assinalado prazo para 

realização do concurso público e regularização da prestação dos serviços inerentes à atividade-

meio, sugerir a deflagração de processo de monitoramento das medidas ordenadas, nos termos 

do art. 85 do RITCE. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar improcedente a 

denúncia e determinar o arquivamento dos autos. Consultado o Plenário, este se manifestou, 
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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 

2018/50573-9, que trata da Consulta formulada por José Megale Filho, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentindo de que não precisam prestar contas anuais 

de gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Pará os órgãos que acumulem os requisitos 

extraídos da interpretação conjunta do art. 2º e anexo I da Resolução 18.968/2017 do TCE/PA, 

do art. 6º §2º 18.975/2017, bem como do art. 115, § 1º da Constituição do Estado do Pará. 

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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51791-3, que trata da 

Representação formalizada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2016/50144-2, que trata da Auditoria Coordenada em Governança 

e Gestão de Saúde, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

dispositivo regimental, sua Excelência proferiu seu voto para determinar o encaminhamento do 

relatório da Auditoria Operacional desta Corte de Contas, fls.287 289v, para a SESPA, o CES e 

o CIB, participantes do levantamento, para que tomem conhecimento dos resultados 

consolidados pelo TCU nos relatórios em âmbito nacional e se dê conhecimento à 6ª CCG, para 

subsidiar as auditorias de contas de gestão na saúde e por fim, considerando que foram 

alcançados os objetivos deste levantamento, encerrar o presente processo e determinar o 

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

Senhora presidente, eu não fiz muito comentários sobre esse processo que acabamos de votar, 

tem até outro que é da mesma linha, porque isso é um trabalho que vem desde a gestão do 

conselheiro Cipriano, esses termos de cooperação firmado com o TCU, são auditorias 
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técnicas, foi um momento que entendo como marcante do controle externo. Porque o TCU 

entendeu que precisava da gente, foi quando eles buscaram essa parceria e, a partir daí o 

tribunal continuou fazendo essas auditorias coordenadas. A primeira, Vossa Excelência e 

conselheiro Cipriano chegaram a ir a Santarém, com o presidente do TCU, ministro Nardes, 

para uma auditoria coordenada na área de meio ambiente. De lá para cá não parou mais. Essa 

que estamos praticamente concluindo foi na área da saúde, teve da educação e outras mais que 

ainda estão em vigor. Era isso que eu queria comentar, festejar um trabalho que a gente 

encerra, com essas recomendações, dando ciência aos gestores e conselheiros de saúde, e 

também à nossa controladoria que cuida da área da saúde para que ao analisar as contas ele 

encontre tudo isso que já foi feito, essas ponderações para que a saúde pública melhore no 

estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Cumprimento Vossa Excelência doutora Silaine, seja sempre bem-vinda, 

conselheiro Luís Cunha, presidente, Rosa Egídia, conselheiros substitutos, senhoras e 

senhores, senhores internautas, sejam sempre bem-vindos a audiência da nossa sessão plenária 

de julgamento de contas. Presidente, esse processo que o conselheiro Luís Cunha, de forma 

simples até, apresenta é o resultado de uma auditoria coordenada em governança na gestão da 

saúde do estado do Pará. Como ele colocou no relatório, pelo qual eu parabenizo Vossa 

Excelência, iniciou-se com a conselheira Lourdes Lima, Vossa Excelência na relatoria de uma 

gestão que tratava da questão ambiental, o próprio ministro presidente do TCU veio aqui no 

estado do Pará e foi em diversas áreas, como Santarém no oeste do Pará, não só na cidade, 

mas no interior da região, Marajó, Vossa Excelência apresentou um brilhante relatório. Hoje, 

o conselheiro Luís Cunha faz o relatório de monitoramento da auditoria coordenada. Isso eu 

queria colocar que é uma questão tão importante para os estados, para a União, e a União, 

após o relatório e voto do conselheiro Luís Cunha, vai recolher esse trabalho, como também de 

outros estados, e apresentar uma auditoria coordenada a nível nacional com relação a saúde 

pública no Brasil, esse relatório vai fazer parte de um relatório nacional no que se refere a 

questão da saúde no Brasil. E os indicadores que o conselheiro apresenta no seu relatório, ele 

passa de forma bem breve, são de uma importância, eu parabenizo Luís Cunha e sua equipe 

por esse trabalho, eles apresentam dados que não são muito animadores. Tenho certeza que o 

Tribunal de Contas através desse relatório, encaminhando ao poder executivo, à secretaria de 
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saúde, ao governador, à própria Assembleia Legislativa, pode dar boas contribuições, 

significativas, com o objetivo de analisar com carinho e tentar melhorar essa questão no 

estado. O Tribunal de Contas, através do relatório do conselheiro e dos outros estados, vai 

apresentar contribuição para o Brasil. Não há aqui nenhuma condenação, nenhuma situação 

de cobrança, é apenas uma auditoria coordenada em governança, em gestão, apresentando 

boas práticas, observações, sugestões. Tenho certeza que o relatório pode contribuir de forma 

significativa para a gestão de saúde no estado e vai complementar também o trabalho do 

Tribunal de Contas da União para transformar em dados referentes ao Brasil no que se refere 

à questão de saúde. Então queria cumprimentar o conselheiro Luís Cunha, toda sua equipe e 

destacar a importância desse trabalho para o estado do Pará e para o Brasil. Tenho certeza 

que as contribuições que a gente apresenta vêm somar e tentar reduzir o sofrimento e melhorar 

a qualidade de vida da nossa população. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/52302-1, que trata do Monitoramento da Auditoria Operacional na Secretaria de Estado 

de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora presidente, antes de proferir meu relatório e voto, eu queria fazer referência 

ao discurso do eminente conselheiro Cipriano Sabino, agradecer as suas palavras, porque foi 

na gestão dele que tudo isso iniciou, esse tipo de cooperação com o TCU. Eu entendo que 

houve um ganho muito grande para o controle externo brasileiro, na medida em que a gente 

passou a trabalhar juntos. A gente percebeu uma certa distância do TCU em relação aos 

Tribunais Estaduais, assim como aos Tribunais dos municípios. E coincidiu de ser o 

conselheiro Cipriano o presidente do TCE-PA e ter no TCU um presidente com grande 

sensibilidade, que foi o ministro Augusto Nardes. Ele chamou os tribunais para trabalharem 

juntos e firmou essa cooperação que deu início a primeira auditoria coordenada, na área de 

meio ambiente, aí veio saúde e educação. O que eu vou relatar agora é o monitoramento da 

auditoria operacional no ensino médio. Na saúde o estado do Pará não fez feio. A constatação 

que nós temos, naquilo que é competência do estado do Pará, atendimento de excelência em 

alguns hospitais regionais implantados, hospitais premiados. Agora, foi uma constatação que 

há muitas dificuldades e eu gostaria de ver o relatório do TCM sobre isso, porque foi chamada 

uma auditoria coordenada também com o TCU na gestão municipal de saúde. Porque quando 
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chega um problema que estoura no pronto-socorro da 14, aquele problema não é competência 

do estado do Pará, mas do município de Belém, o que acaba atendendo praticamente todas as 

prefeituras. É porta de entrada dos problemas mais diversos, mais graves da saúde pública do 

estado do Pará. Mas o que é competência do estado, eu sinto que houve uma evolução. Por 

exemplo, aqui perto tem um hospital oncológico infantil, que é considerado com nível de 

excelência, a nova Santa Casa também, hospital Galileu também. Aí os hospitais de Santarém, 

premiados, de Redenção, premiado, fazendo atendimentos de alta complexidade. A gente vê 

que há uma evolução na área da saúde. Hoje a gente tem um retrato da saúde pública no 

estado do Pará e o Tribunal fez as suas ponderações, mostrando o que falta e como deve ser 

feito daqui para frente. Estamos trabalhando juntos, creio que vai melhorar muito a qualidade 

da saúde pública a ser oferecida no Brasil, principalmente naquilo que é competência dos 

estados. No caso do estado do Pará, a gente vem monitorando isso, tivemos a oportunidade de 

receber num evento nosso, que a gente chama de sexta da integração, a secretaria de saúde do 

estado, que veio completa. Foi uma surpresa agradável o que foi apresentado aqui sobre a 

saúde realizada pelo estado do Pará. O TCE tem a responsabilidade de fiscalizar. Pausa. A 

matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Da mesma forma, queria cumprimentar o conselheiro Luís 

Cunha e sua equipe, assessoria, o gabinete dele, por esse trabalho. Isso é um trabalho muito 

importante que apresenta informações aos gestores, ao poder executivo e a quem está à frente 

efetivamente da pasta da secretaria de educação, informações que podem contribuir de forma 

significativa para a melhoria dos nossos indicadores, obviamente que a população que é 

contribuinte espera. Reitero a necessidade de o Tribunal encaminhar isso ao poder executivo, à 

secretaria específica e até à Assembleia Legislativa, o principal órgão de acompanhamento e 

fiscalização, por determinação constitucional, com o objetivo de contribuir. Conselheiro Luís 

Cunha não está condenando, multando ninguém, ao contrário, ele apresenta uma auditoria, só 

não é gratuita porque o Tribunal existe por conta disso, uma das nossas atribuições é essa, tem 

um custo, mas não é custo extra. Tem gente que contrata uma equipe para fazer auditoria em 

determinadas situações e paga lá uma fortuna por isso. Eu acho que é um trabalho muito 

importante, brilhante, parabéns ao conselheiro por isso. Reitero a necessidade de dar 

conhecimento às pessoas interessadas nesta área. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, novamente eu quero agradecer as 

palavras do eminente conselheiro Cipriano, ele conhece bem porque foi na gestão dele que 

tudo isso se iniciou. Eu, na minha gestão, também tive algumas parcerias com o TCU, na 

gestão de Vossa Excelência continua acontecendo. Diferentemente na saúde, na educação a 

gente encontrou um cenário muito difícil, desafiador para quem hoje está à frente da gestão. 

Graças ao que nós apontamos, muita coisa boa também vem acontecendo na educação. O 

resultado a gente vai perceber com o tempo, não é abruptamente, principalmente na melhoria 

da qualidade de ensino. Esse pacto pela educação e esse investimento do BID, que hoje a gente 

faz auditoria, isso para nós é um privilégio, a gente ser avaliado e na avaliação fomos 

aprovados para auditar esse recurso que é responsabilidade do estado do Pará, principalmente 

voltado para o ensino médio. E a gente percebe, realmente, as escolas que estão sendo 

reformadas e outras construídas com esse recurso, são escolas de alto nível. Essa semana eu 

visitei uma dessa obras, que é na minha cidade Augusto Correa, é algo a se elogiar, o padrão 

de qualidade. Isso me leva a crer que resolvendo essa parte de infraestrutura, toda essa 

questão logística, vai depender muito da gestão escolar, do empenho dos professores, para a 

gente ter uma educação de qualidade. Cumprindo dispositivo regimental, sua Excelência 

proferiu seu voto para ratificar o Plano de Ação da Seduc, referente à Meta 3, para futuro 

monitoramento e determinar que o gestor encaminhe relatório, conforme orientado no parecer 

técnico de fls.26 e 26v. 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 foram anunciados os Processos nºs 2012/50843-9, 

2013/51886-8, 2013/52865-7, 2014/50118-0, 2014/50229-5, 2014/50462-1 e 2014/51797-3, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Superintendência do 

Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Patrick Bezerra 

Mesquita, Deíla Barbosa Maia, Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A 

matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para extinguir os processos sem resolução do mérito. Consultado 
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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 foram anunciados os Processos nºs 2009/50079-0, 2013/52633-4, 2013/53272-

3 e 2013/53296-0, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria da Graça 

Tocantins Franco Cordeiro, Alba Maria Leão Veloso, Carlos Nazareno Alves Magalhães e 

Maria Ivanete Saraiva Ferreira, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Deíla Barbosa Maia, Patrick 

Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 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 a respeito das matérias administrativas: Esta presidência dá conhecimento 

ao douto plenário no que se refere ao relatório de gestão fiscal desta corte de contas, referente 

ao terceiro quadrimestre de 2017. O processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, 

sendo exarados os respectivos pareceres na secretaria de controle externo e do douto 

Ministério Público de Contas e a relatoria da excelentíssima senhora conselheira Rosa Egídia, 

onde foi atestada a obediência às disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal, com 

encaminhamento das recomendações formuladas pelo douto Ministério Público de Contas. 

Esta presidência se manifesta no sentido de parabenizar o MPC, junto com os demais 

ministérios públicos que buscaram a cooperação técnica, no sentido de promover o seminário 

com o tema voltado à educação e à cidadania. No dia todo de ontem, nós não pudemos 

participar na abertura do evento, em razão de estarmos aqui dando posse aos novos 

servidores, mas durante a tarde ainda participamos de palestras e de diversos momentos onde 

observamos a participação de um número significativo de pessoas que trabalham em 
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municípios, em conselhos, que observam, aprovam, dão pareceres à aprovação das contas de 

gestões municipais. Obviamente que também participaram pessoas com interesse às contas de 

gestão governamental do estado, mas em razão da parceria entre MPC do estado e dos 

municípios, observamos que era um público eclético, que realmente estava interessado nas 

discussões acerca dos temas apresentados no referido evento. Parabéns a procuradora geral 

em nome de todos aqueles que realizaram esse evento. Como já falei, nós tivemos aqui a posse 

dos concursados, tivemos a participação do conselheiro Luís que foi quem teve a sensibilidade 

de promover esse concurso e nós estamos dando continuidade quando nós tivemos à frente da 

coordenação. Muito nos alegrou a presença do conselheiro Luís, do doutor Guilherme Sperry, 

que compartilharam conosco a chegada desses novos servidores, da posse deles e também a 

presença de vários familiares. Foi uma cerimônia bastante concorrida e emotiva. Com esse 

chamamento estamos nos aproximando da metade dos que concorreram e que foram definidos 

para assumir esta corte de contas. Já se encontra presente conosco o artista plástico Paulo 

Guimarães, por favor, fique em pé. Artista com mais de 30 anos de história, nascido no Amapá, 

Paulo mora em Belém desde a década de 80, onde iniciou suas atividades com a arte através 

da técnica de desenho com metal, em papel cartão, conhecida como gravura. O artista já expôs 

em diversos espaços culturais e desde os anos 2000 trabalha com oficina de desenho 

direcionado às crianças e adolescentes carentes. Nós temos o nosso espaço, foi uma 

proposição do conselheiro Nelson Chaves, apoiado por todos nós, e o senhor Paulo Guimarães 

veio até nós, solicitou a sessão do espaço para que ele possa expor as suas obras. Portanto, 

gostaria de convidar a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, ao Ministério Público, 

após essa sessão plenária nós estaremos na entrada do prédio, onde nós temos o local de 

exposição, denominado Conselheiro Clóvis Moraes Rego para apreciar e participar do 

lançamento onde ficarão expostas suas obras por determinado tempo. Nós agradecemos por 

escolher a nossa instituição, o Tribunal de Contas, que vem cedendo seu espaço para ocupar 

com a grandeza das obras apresentadas por artistas. Hoje será a vez de Vossa Senhoria, vários 

outros já expuseram, nós agradecemos essa oportunidade para que nós possamos cultuar essas 

artes que serão expostas aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, presidente, conselheiro 

Nelson Chaves que idealizou esse projeto. Eu acho que esse é um espaço muito importante 
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para a sociedade paraense, um local nobre, de destaque, não só pela localização, mas por se 

tratar da Corte de Contas. É um espaço que tem dado oportunidade a diversos artistas da 

nossa região. Eu cumprimento a presidência e agradeço ao Paulo, muito obrigado pelo seu 

trabalho, por disponibilizar essa oportunidade não só para a gente do Tribunal, servidores, a 

todos os nós, mas estar aberto a sociedade, como eu disse, num local estratégico. Com 

humildade, a gente fala. O Tribunal de Contas que tem o respeito, a sociedade tem esse olhar 

para a gente com generosidade. Agradeço e quero dizer já de pronto, esse é o momento que 

você tem algumas obras a apresentar, mas sempre que tiver em outra oportunidade, outro 

momento, o Tribunal vai estar sempre aqui aberto para você, porque o artista sempre está 

criando, inovando, essas suas obras não serão as últimas, terão outras e outras mais. E nos 

colocar à disposição com humildade e respeito para lhe receber de braços abertos e agradecer 

por você vir até nós apresentar sua arte, seu conhecimento, sua cultura, para nós do Tribunal e 

para a sociedade de um modo geral. Eu agradeço e parabenizo Vossa Excelência e a todos que 

compõem o Tribunal, ao cerimonial, a toda equipe que está organizando esse evento. Receba o 

nosso abraço, seja sempre bem-vindo. Manifestação do Senhor Paulo Guimarães: Eu agradeço 

essa oportunidade. É a primeira vez que a gente usufrui desse espaço e para mim foi o máximo, 

pela organização, o acolhimento, a humildade das pessoas. Nota mil. A gente está com essa 

técnica que não é nova, é milenar, mas a gente encontrou uma ramificação dela, criando uma 

forma de desenhar com estilete sobre o papel cartão. É uma situação pouco comum. A técnica 

de gravura permite várias possibilidades. Eu agradeço a todos os conselheiros e a presidente 

também, que me acolheram muito bem, me dando essa oportunidade nova para expor aqui no 

Tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: O tema da exposição é o silêncio da palavra. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu só quero cumprimentar o 

Paulo, eu não o conhecia, vejo que é um cidadão humilde. A gente tem essa oportunidade de 

mais uma vez abrir nossa casa para receber um artista brasileiro, ele não é do Pará, é do 

Amapá, mas é praticamente um paraense, está aqui desde 1980. Hoje a gente vai conhecer o 

seu talento, eu sei que para um artista é muito importante isso, ter seu trabalho valorizado, 

visto por quem entende, por quem gosta. Eu sou muito curioso e quero festejar esse momento 

por considerar importante a gente interagir com você, abrir nossa casa para você, aqui no 
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coração de Belém poder abrir aquelas portas, para qualquer cidadão entrar e ver seu 

trabalho. E a custo zero para você, pelo contrário, todo o apoio que a gente possa dar, isso 

é muito gratificante. Nós temos todo o interesse nesse tipo de trabalho, porque faz parte 

também da nossa função social da casa, ter esse relacionamento com a sociedade, nesse 

caso, com os artistas da nossa terra. Você não é o primeiro, mas é importante conhecermos 

seu trabalho. Desejar muita sorte para você, bem-vindo à Casa. Obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Todos 

estão convidados para o lançamento. Nós ainda temos mais um assunto, muito rápido. Essa 

presidência está caminhando também sobre o concurso de redação. Este plenário votou, 

por proposição também do conselheiro Nelson, o concurso redação a esta instituição, 

denominado prêmio Auditor Armando Dias Mendes, em cumprimento à resolução 18.560, 

com o apoio e a votação unânime deste plenário. O lançamento vai acontecer dia 24, 

próxima sexta-feira, às 9:30, no auditório Elmiro Nogueira. Todos estão convidados, pois 

se trata de Armando Dias, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará durante 13 

anos, nascido em Belém em 3 de junho de 1924, ele ingressou nesta corte de contas por 

concurso público no dia 13 de agosto de 1954, se aposentando em 7 de março de 1967. O 

auditor Armando Dias Mendes era doutor em economia pela Unicamp, professor da 

Universidade Federal do Estado do Pará. Em 2006, Armando Mendes foi eleito à 

personalidade econômica brasileira, pelo Conselho Federal de Economia. Pesquisador, 

especialista em planejamento regional, foi considerado um ícone do pensamento crítico da 

Amazônia. O ex-auditor do TCE faleceu em 15 de junho de 2012. Há seis anos atrás, esse 

homem culto que engrandeceu a nossa instituição. O Tribunal de Contas vai fazer o 

lançamento do curso de redação, já falamos com a secretaria de educação, que é destinado 

as escolas de ensino médio, escolas públicas. Está saindo o edital e no dia 24 nós 

estaremos fazendo o lançamento, onde todos são convidados a participar, tudo como 

determina a resolução. A palavra continua com os senhores conselheiros. Ninguém mais 

quer usar da palavra, esta presidência reafirma o convite, logo mais nós vamos estar no 

espaço Clóvis Moraes. Agradecendo a presença dos conselheiros Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, Odilon Teixeira, Rosa Egídia, agradecendo a presença dos nossos conselheiros 
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substitutos, Julival, Milene e Edvaldo. A nossa procuradora-geral do Ministério Público. 

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

encerrada a sessão às onze horas e cinco minutos (11h05min) e mandou que eu, Jorge 

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

presente ata. 

 
Belém, 21 de agosto de 2018. 
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