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Nº 5.581 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro André Teixeira 

Dias em tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a 

ata da sessão ordinária do dia 28 (vinte e oito) 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 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: aprovo-a. 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: impedida na forma 

regimental. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a.  Em seguida a Presidência declarou a existência de expediente 

encaminhado pela Ouvidoria deste Tribunal, acerca da demanda no sistema eletrônico da 

referida unidade que trata de elogio proferido pelo Professor do curso de Administração da 

FIBRA, Gilberto Takashi Suzuki, tendo o senhor secretário proferido a leitura do documento 
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conforme a seguir: Quero agradecer a receptividade que meus alunos do oitavo semestre de 

Administração tiveram no TCE, durante a visita técnica realizada no dia 28 de agosto de 2018. 

Na ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de assistir as sessões do Plenário e uma aula 

sobre o TCE. Agradecemos à presidente Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

todos os Conselheiros que fizeram menção do nosso nome no Plenário. Agradecemos ao 

Professor Marco Pontes e Professora Bethania pela oportunidade a visita dos alunos. 

Agrademos a Professora Andréa pela explanação clara e objetiva das funções do TCE. Os 

alunos ficaram muito satisfeitos com a visita. Em seguida, a Presidência determinou a exclusão 

dos processos de números 01, 02, 03, 06, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 em virtude da ausência do 

relator, Conselheiro André Teixeira Dias, ao tempo em que solicitou a inversão da pauta e 

sequente para antecipação dos Processos de números 14, 21 e 34, com o que o plenário acenou 

positivamente. Então, determinou o seguimento da sessão, com o senhor secretário anunciando 

o Processo nº 2015/51147-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja a Relatora 

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, opina pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A 

matéria entrou na fase 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 favoravelmente, oportunidade em que 

declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição 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 detença, foi anunciado o Processo nº 2009/50696-7, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Maria das Neves Santos, Procurador Felipe Rosa Cruz, sob a 

relatoria da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal s 

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

escrito nos autos, opinando, de sobremaneira, 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 
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este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o 

plenário acolher por unanimidade a posição 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2008/53599-2, que agasalha o ato de pensão em favor dos dependentes 

do ex-segurado Roberto Carlos Nunes Barroso, Procurador Stephenson Oliveira Victer, sob a 

relatoria da 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 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 

favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher 

por unanimidade a posição 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 Odilon Inácio Teixeira. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2010/52945-0, que trata do ato de Aposentadoria em favor de José Barbosa da Silva, 

Procurador Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, 

com pedido de vista pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 

19/04/2018 que ao solicitar a retirada deste processo da pauta hodierna, obteve o deferimento. 

No seguimento, foi anunciado o Processo nº 2017/50118-6, Ato de Aposentadoria em favor de 

Roberto Lobo Saleme, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, funcionando como relator o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vista pelo Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, em sessão ordinária de 13/03/2018. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta 

supra, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Na sequência, foi anunciado o Processo 

nº 2011/52565-8, que cuida do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria 

de Estado de Educação, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro 

Substituto Daniel Mello, tendo sido anunciado o impedimento da Conselheira Rosa Egídia 

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

constitucionais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer opinativo, pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou 
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na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão no sentido de extinguir o feito, sem resolução do mérito. 

Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a 

presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2012/50007-3, que cuida do ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, 

Emprego E Renda, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Nelson 

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

representante do Ministério Público de Contas que 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 favoravelmente, oportunidade em que 

declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do relator. 

Em seguida, foi dado conhecimento público sobre os Processos nºs 2012/50644-4, 2015/51247-

6, 2015/51251-2, 2015/51374-1 e 2015/51430-3, que versam sobre os atos de Admissão de 

Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Obras Públicas 

e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Procuradores Deíla Barbosa Maia, 

Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, sob a relatoria do 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pela extinção dos processos sem resolução 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, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 4º, II 

da Resolução TCE nº 18.990/18. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a 

posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/50749-1, que agasalha o ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
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Sustentabilidade, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, sob a relatoria do Conselheiro Luís da 

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

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

opinado, assim, 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, sem julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 4º, II da Resolução TCE nº 18.990/18. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher 

por unanimidade a posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2014/51655-

1, que trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Substituto Daniel Mello. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem 

resolução 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 feito sem resolução do mérito. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher 

por unanimidade a posição 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, foram anunciados 

os Processos nºs 2015/50878-5, 2015/50880-0, 2016/50979-4, 2016/50996-5, 2016/51312-4, 

2016/51322-6, 2016/51344-1, 2016/51350-0, 2016/51354-3, 2016/51358-7, 2016/51361-2, 

2016/51362-3, 2016/51519-6 e 2016/51701-2, que agasalham os atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Patrick Bezerra 

Mesquita, Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia, 

Guilherme da Costa Sperry, Silaine Karine Vendramin, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação 

dos registros, com as recomendações à Seduc e à Sead e à Casa Civil; e quanto ao processo nº 

2016/51361-2, determinar ao gestor da Seduc que promova a imediata adequação do contrato 
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de trabalho (contrato administrativo 3004/2016), caso ainda vigente e promova junto à 

servidora, o ressarcimento ao erário do valor pago a maior ou instaurar tomada de contas 

especial com vistas à cobrança do valor, sob pena de responsabilidade solidária pelo dano ao 

erário, sob pena da aplicação da multa regimental pelo descumprimento e por fim remessa dos 

autos ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para determinar a extinção dos autos, sem resolução de mérito, com fundamento 

no art.4º, inciso II da Resolução nº 18.990/2018-TCE/PA. Consultado o plenário este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o 

plenário acolher por unanimidade a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2017/52496-4, que trata do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, sob a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vista 

pelo Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha, em sessão ordinária de 

23/08/2018. Tendo solicitado a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência 

obteve o imediato deferimento, com o retorno à pauta no dia 11 de setembro. Então, o senhor 

secretário deu conhecimento público a respeito dos Processos nºs 2015/51496-0, 2015/51633-1, 

2016/50202-6 e 2016/50243-4, que cuidam dos atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, 

Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. 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 denegação dos registros, com as recomendações à Seduc e à Sead, sob pena de 

multa pelo descumprimento. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para determinar a extinção dos 

processos, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 4º, inciso II da Resolução nº 

18.990/2018. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do relator. 

Na mesma esteira, foram anunciados os Processos nºs 2015/51503-3, 2015/51542-0 e 

2015/51589-3, que tratam dos atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, sob 
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a relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar a extinção dos processos, 

sem resolução de mérito, com fundamento no art. 4º, inciso II da Resolução nº 18.990/2018. 

Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a 

presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do relator. 

Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2014/51942-5, que cuida do ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Ministério Público de Contas do Estado do 

Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

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

deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 4º, inciso II da 

Resolução nº 18.990/2018 – TCE/PA. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher 

por unanimidade a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2016/50254-7, 

que compõe o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, Procuradora Silaine Karine Vendramin, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer opinativo dos autos, este, pela 

denegação dos registros, com as recomendações à Seduc e à Procuradoria Geral do Estado. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 4º, inciso II da Resolução nº 18.990/2018. 

Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a 

presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do relator. 

Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2017/53741-2, que versa sobre o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1342

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

Hematologia do Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, sob a relatoria do Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o posicionamento inserto nos autos, declarado pelo 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir em caráter 

excepcional o registro e recomendação ao Hemopa. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o parecer do Ministério Público 

de Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Voto de 

acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Voto de acordo com o relator.  

Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto com 

o relator.  Com a votação empatada, Sua Excelência, a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira promoveu o voto de desempate em favor do voto do relator; proclamando, então, a 

presidência que resolveu o plenário acatar a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2006/52998-8, que cuida do ato de Aposentadoria em favor de Ivanilda Barbosa 

Pontes, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público que ratificando o parecer exarado 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 determinar o registro. Consultado o 

plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que 

resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição da relatora. Logo após, foram 

anunciados os Processos nºs 2013/52426-0, 2013/52584-1, 2013/52934-3, 2013/52982-0, 

2013/53058-0 e 2013/53268-7, que cuidam dos atos de Aposentadoria em favor de Norma 

Lucia de Lima Fernandes, João Santos da Silva, Maria Terezinha Cunha da Silva, Bartolomeu 

Barata Pinheiro, Raimunda de Sousa Oliveira e Ademar Pinheiro dos Santos, Procuradores 

Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia, Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra 

Mesquita, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 
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dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público que ratificando 

o parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto no sentido de deferir os registros. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher 

por unanimidade a posição do relator. Imediatamente, foi dado conhecimento a respeito dos 

Processos nºs 2013/52481-6 e 2013/53265-4, que agasalham os atos de Aposentadoria em favor 

de Ilma Maria da Silva e Cunha e Raimundo Benedito de Oliveira Souza, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, funcionando sob a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

o parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto no sentido de deferir os registros. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher 

por unanimidade a posição do relator. Em seguida, foram anunciados os Processos nºs 

2013/52494-0 e 2013/53054-6, que cuidam dos atos de Aposentadoria em favor de Maria Leni 

de Moraes Pinto e Maria de Nazaré Cravo da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a 

relatoria do Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público que ratificando o parecer exarado 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 favoravelmente, 

oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a 

posição 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/52540-0, que 

agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Joana das Graças Santos Marques, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público que 

ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 
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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 favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o 

plenário acolher por unanimidade a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado 

pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Incontinenti, foi dado conhecimento sobre o Processo nº 2013/52583-0, que constituiu a ato de 

Aposentadoria em favor de Pedro Alves da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, tendo 

funcionado sob a relatoria do Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo legal 

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

exarado 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 

favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher 

por unanimidade a posição 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. O próximo anúncio deu conhecimento 

a respeito dos Processos nºs 2013/52734-8, 2013/52890-8, 2013/53234-8, 2013/53287-0 e 

2013/53379-2, que cuidam dos atos de Aposentadoria em favor de Maria Telma Teixeira 

Martins, Maria de Fátima da Silva Castro, Maria Benedita Moreira, Francisco Zacarias Batista e 

Helena Maria Diniz de Azevedo, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público que ratificando o parecer exarado 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 favoravelmente, 

oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a 

posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto 

artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, foram pronunciados os Processos 
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nº 2013/52892-0 e 2013/52914-0, fazendo referência aos atos de Aposentadoria em favor de 

Ana Cecília Costa Ferreira e Maria de Fátima Lima dos Santos, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, sob a relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e 

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

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 favoravelmente, oportunidade em 

que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do 

relator. Em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 2012/51827-2, que versa sobre o ato de 

Reforma em favor de Antônio da Silva Maia, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, sob a 

relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e 

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

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 

determinar o registro. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade 

em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do 

relator. Neste momento registrou-se a saída do plenário do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2017/52723-7, 

que cuida do ato de Reforma em favor de Sandra Lúcia Lima Gonçalves, Procurador Felipe 

Rosa Cruz, sob a relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal 

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

exarado nos autos opinou pelo indeferimento do registro e ainda, sugeriu aplicação da multa 

regimental ao senhor Allan Gomes Moreira. 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, determinando ao IGEPREV que cesse o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias e informe este Tribunal em igual prazo sob pena de responsabilização solidária. 

Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a 

presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do relator. 

Prosseguindo-se, foram anunciados os Processos nºs 2007/54680-3 e 2008/51992-0, que 

cuidam dos atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados Raimundo Ricardo 
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Pinto Botelho e Emerson Garçon Alvarenga, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, 

Stephenson Oliveira Victer, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público que 

ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário 

este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o 

plenário acolher por unanimidade a posição 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. Neste momento 

registrou-se a saída do plenário da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e o retorno do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano sabino de oliveira 

Junior. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2008/50097-6, que cuida do ato de Pensão 

em favor do dependente do ex-segurado Marco Antonio Corrêa dos Santos, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

exarado 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 favoravelmente, oportunidade 

em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a posição do 

relator. No mesmo seguimento, foi anunciado o Processo nº 2008/52272-0, que agasalha o ato 

de Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado José Maia de Lima, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

o parecer exarado 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 favoravelmente, 

oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a 

posição do relator. Neste momento, registrou-se o retorno ao plenário de Sua Excelência a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Em seguida, foram anunciados os 
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Processos nºs 2017/50005-9 e 2017/50062-7, que se referem aos atos de Pensão em favor dos 

dependentes dos ex-segurados Carlos Alberto Bezerra Lauzid e Waldyr de Azevedo Bentes, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público que ratificando o parecer exarado 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 favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o 

plenário acolher por unanimidade a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2011/51732-1, que trata da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, sob a 

responsabilidade de Ubiratan Holanda Bezerra, Procuradora Maria Helena Borges Loureiro, sob 

a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público que ratificando o parecer exarado nos autos 

opinou pelo arquivamento dos presentes autos, desentranhando-se os documentos anexos para 

devolução ao órgão de origem, por tratar-se de verba de origem federal. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto no sentido de reconhecer a incompetência do TCE para julgamento 

das contas referentes ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira n.° 014/2009; 

determinando, por conseguinte, a devolução dos originais ao órgão competente para que siga 

nos ulteriores de direito. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a 

posição do relator. Logo após, foi a vez de anunciar-se o Processo nº 2018/50298-9, que cuida 

do ato de Aposentadoria em favor de Mauro Roberto da Silva Cunha, Procurador Felipe Rosa 

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

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

exarado nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acolher por unanimidade a 
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posição do relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Presidente, eu quero que isso seja realmente entendido como um pedido. Nós, em 

nossa vida cotidiana, especialmente em nossa movimentação plenária, temos que presidir 

nosso comportamento, nossa ação pela submissão aos preceitos democráticos. O colegiado é 

absolutamente determinador desse tipo de comportamento. De maneira que faço um apelo a 

Vossa Excelência especialmente e dar conhecimento ao plenário com toda a resignação e com 

todo o respeito – como não poderia deixar de ser -, de que nós que somos habituados já pela 

participação nos colegiados ao longo dos anos, independente de trajetória ou não no 

legislativo; a convivência plenária de todos aqui já é longa. Então, essa visão, este 

amadurecimento tem que permear entre todos nós. E dentro do princípio democrático, reza que 

nos colegiados vença a maioria, e a minoria se curva à decisão. Esse é o estabelecimento da 

regra que de forma alguma arranha o comportamento pessoal, a cordialidade, a estima e o 

apreço. O que na realidade eu faço questão de apelas a Vossa Excelência, que isso as vezes 

incomoda um pouco, é que eu tive a oportunidade de apresentar à Mesa e ao plenário uma 

emenda, onde tive a honra de ser subscrito nela a pedido do conselheiro Odilon, a respeito de 

uma alteração regimental. Que é uma coisa absolutamente normal. Direito livre e assegurado 

a qualquer conselheiro que submete sua proposta, o seu pensamento sabendo que 

eventualmente pode tê-lo aprovado ou recusado. Isso faz parte do nosso dia a dia, temos que 

estar preparados para isso. E eu, desculpe a modéstia de relatar, tive uma vida longa 

conhecendo alguns sucessos e sofrendo alguns revezes. Isso não me abateu como pessoa, como 

ser humano. Faz parte da nossa atividade. Ninguém pode permanecer num colegiado e dizer: 

“saí invicto, nunca perdi nada”, ou: “sempre fui vencedor”. Isso é normal. Nesse sentido, eu 

queria única e exclusivamente sem entrar no mérito da questão, isso já é do conhecimento de 

todos que da minha parte até fiquei um pouco surpreso que acho que conselheiro Odilon e eu 

no final propusemos uma coisa que não remete a grandes indagações. É uma mera questão de 

interpretação sem maior profundidade. O que de fato me incomoda, senhora presidente, é a 

demora na análise do pedido. Porque não é normal o conselheiro fazer uma proposta de 

emenda e isso ficar engavetado. “Mas demora a se decidir” mas tem um limite para essa 

decisão. Não posso chegar aqui e esperar que todo mundo fique esperando minha decisão em 

determinado assunto. Ou eu digo sim ou digo não, assumindo as posições abertamente, 
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claramente. Não há ofensa a ninguém. Ninguém vai se sentir desprestigiado, perder 

prerrogativa nem nada. É um fato. Acho que este fato, pela demora que está sendo pautada, 

por isso quero dizer resignadamente, respeitosa e educadamente que saberei entender qualquer 

tipo de decisão que o plenário tiver que tomar a respeito de uma proposta minha. Só quero que 

ela seja votada, nada mais do que isso. Então, quero dizer ratificando, conselheira presidente, 

a estima, apreço, consideração e respeito que tenho por Vossa Excelência que essa matéria 

seja pautada. Para sim ou para não, saberei compreender e tenho certeza que nosso ilustre 

conselheiro Odilon, como todos os outros aqui, presidente Cipriano, Luís Cunha, conselheira 

Rosa, saberão entender a posição que for resolvida - para o sim ou para o não. Porque aí me 

sinto um pouco – desculpe – desfeiteado. Faço uma emenda, vai rodar, rodar, um decide, outro 

não decide, “quero mais tempo” não cabe isso no processo colegiado. É sim, sim; não, não, e 

fim de papo. Só nesse sentido que queria apelar a Vossa Excelência, sem maior delonga. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Conselheiro Nelson Chaves, esta presidência inclusive vem reiteradas vezes tentando 

colocar na pauta, esta semana em razão - e inclusive com o acordo de Vossa Excelência - da 

situação do pai da doutora Rosa que estava enfermo e ela gostaria de acompanhar, não veio à 

pauta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Minha proposta, presidente, de forma alguma é de turvar nada. Eu estou apenas fazendo um 

apelo público para que seja pautado, nada mais. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O secretário colocou na pauta 

administrativa. Então, se Vossa Excelência, e com certeza os outros conselheiros, na hora da 

pauta administrativa nós colocaremos em votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou apenas pedindo um prazo. É para a terça-

feira? Tudo bem. Para outra quinta-feira? Só precisa de uma data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Consta na 

pauta administrativa de hoje. É um dos itens da pauta administrativa. Podemos colocar sem 

problema nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Vai suspender a sessão por quanto tempo, senhora presidente? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vou pedir 

de dez a 15 minutos, hoje temos uma pauta muito extensa. Suspenderemos por 15 ou 20 
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minutos. A sessão foi suspensa e, no retorno foi confirmado o esgotamento da pauta de 

julgamentos, tendo sua Excelência a Presidente informado a respeito das matérias 

administrativas: Esta presidência submete à consideração dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros – cuja matéria também distribuída através dos e-mails de Vossas Excelências no 

último dia 23 do oito que se refere à proposta de resolução encaminhada pela Secretaria de 

Controle Externo – SECEX - que define as unidades jurisdicionadas que terão processo 

autuado para fins de instrução e julgamento de prestações de contas de gestão referente ao 

exercício de 2017 conforme previsão contida na resolução TCE-Pará número 19.022 de 2018. 

Consultado o plenário este se manifestou inteiramente de acordo, sendo consubstanciada 

através da Resolução n.° 19.039, desta data. A presidência expôs a segunda matéria: Submeto à 

deliberação plenária a solicitação de arquivamento e baixa de sistema do processo de número 

2018/50.056-4 que por equívoco foi autuado como processo, tratando-se de mero experiente 

administrativo interno, conforme verificou Sua Excelência, o Conselheiro relator André 

Teixeira Dias, que em seus despacho além de determinar a reversão do processo à condição de 

expediente, determinou desentranhamento dos documentos juntados com a respectiva 

devolução à sua interessada. O assunto foi à discussão. Em não havendo, a matéria entrou em 

votação; e, aprovada, ficou consubstanciada pela Resolução n.º 19.038/2018. A presidência 

voltou a manifestar-se. Tem outras matérias que estariam na pauta de hoje. Eu apenas vou 

fazer referência e pedir aos senhores conselheiros que possamos realmente votar as matérias. 

A primeira matéria diz respeito a uma matéria distribuída através dos e-mails corporativos de 

Vossas Excelências, na última terça-feira, que trata da proposta de resolução que dispõe sobre 

o recadastramento de conselheiros, auditores conselheiros substitutos e demais servidores 

ativos deste tribunal em atendimento ao e-social. Obrigação imposta através do decreto 

número 8.373 de 2014, considerando que não foram encaminhadas emendas, ela deveria ser 

submetida hoje, entretanto, em acordo nós retornaremos com esta matéria no próximo dia seis 

de setembro de 2018. Portanto, se algum dos senhores conselheiros quiser melhor estudar a 

matéria, está à disposição de todos. Mais três propostas que envolvem o regimento interno 

desta Corte de Contas e que deverão ser votadas já de acordo. Inclusive, eu gostaria de dizer 

que estando ou não faltando algum dos senhores conselheiros, inclusive a mim, se tiver 

qualquer problema, eu gostaria de pedir que coloquem essas matérias no dia 11 de setembro. 
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Sobre a proposta de alteração do regimento, de iniciativa do conselheiro Nelson Chaves e 

subscrita pelo conselheiro Odilon Teixeira. Então, nós retornaremos com essa matéria e será 

votada com o quórum que estiver. Esteja quem estiver. Eu gostaria de pedir, porque ela já saiu 

muitas vezes da pauta por conta de esperarmos o colegiado estar completo. Teremos fé que o 

colegiado possa estar completo nessa data. Entretanto, se tiver qualquer dificuldade, eu peço e 

informo que ela virá para pauta. Outra matéria que estará em pauta também na mesma data, 

outra proposta de ato regimental para apreciação deste colegiado. Relatoria da própria 

presidência que visa instituir a formação de lista de unidades jurisdicionadas – nós já 

conversamos. Mas eu gostaria que trouxéssemos também para a pauta nesse mesmo dia. 

Adotando um mecanismo mais eficiente e dando maior efetividade ao plano anual de 

fiscalização. Ressalto que foi acatada a emenda do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

Cunha para que seja realizada anualmente. Por fim, coloco ainda para reanálise do plenário a 

proposta também desta presidência que visa a modificação do regimento interno nos artigos 

264, 271 e 274, que se referem à distribuição dos recursos e pedidos de rescisão nesta Corte de 

Contas. Essas três matérias ficarão condicionadas ao dia 11 de setembro. A outra, sobre o e-

social, voltará no dia seis de setembro. Se tivermos mais alguma outra matéria, também 

colocaremos. Que não tenha muita polêmica. Esta presidência também só lembra que foi 

distribuído para todos os conselheiros, conselheiros substitutos e Ministério Público de Contas 

um convite para a sexta da integração que acontecerá amanhã. O evento contará com a 

palestra “Enfrentamento à Criminalidade no Estado do Pará – Estratégias e Ações 

Imediatas”. Será ministrada pelo Excelentíssimo Senhor Luís Fernandes, secretário de estado 

de Segurança Pública e Defesa Social. Gostaríamos de contar com a participação de todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos e de servidores, especialmente os servidores da 

Secretaria de Controle Externo. Os servidores que trabalham com prestação de contas, contas 

de gestões e aqueles que quiserem e puderem participar desse evento, nós estamos convidando 

para às 9h30min no auditório Elmiro Nogueira, para que possamos ter um momento de 

discussão sobre a questão da segurança pública em nosso estado. Aproveitar o momento em 

que estará presente o secretário e demais servidores da segurança pública do Estado do Pará. 

Esta presidência gostaria de dizer da nossa alegria de termos participado, conselheiro Luís 

Cunha, Nelson Chaves, Cipriano, Odilon; e deixar o registro, conselheira Rosa e conselheiros 
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substitutos – Julival, Daniel e Edvaldo, ao nosso procurador. O registro do momento em que 

estivemos com a capacitação de membros do tribunal, dos servidores e do Ministério Público 

de Contas. Foi uma manhã de debates com a professora Renata Maia. E eu quero agradecer a 

todos, foi unânime, conselheiro Nelson. Uma manhã maravilhosa. Todos os conselheiros, todos 

os conselheiros substitutos, todos os procuradores e procuradoras do Ministério Público de 

Contas. E ela deixou, além de um release que nós preparamos, ela deixou e toda a parte da 

palestra que foi dada está no nosso site para que os próprios servidores que quiserem também 

ver o assunto importantíssimo que foi tratado acerca do controle externo de prestações de 

contas do tribunal. Sobre nulidade, prescrição e demais assuntos envolvidos naquela palestra. 

Portanto, parabéns a todos e eu gostaria de deixar meu registro: não fiz na terça-feira porque 

tive um problema de saúde ao final da sessão. Quero agradecer e pedir desculpa aos 

conselheiros, eu precisei sair. Mas não foi por outro senão por problema de saúde. Fiquei 

internada na Unimed até de madrugada, mas graças a Deus consegui me recuperar. Ontem 

ainda estava um pouco adoentada, mas a partir de ontem à tarde já melhorei e estou bem, com 

a graça de Deus e a oração dos amigos. Gostaria de contar amanhã novamente com o apoio de 

todos para podermos estar em mais uma sexta de integração cumprindo nossa resolução. Uma 

proposta que vem dando muito certo ao longo desses anos, do conselheiro Nelson, que teve o 

acolhimento de todos nós e do Ministério Público, que é o nosso grande parceiro; dos 

servidores, que se desdobram. Quero agradecer também a todos os servidores da 

comunicação, da Escola de Contas e do cerimonial, que tem sido incansável nesses eventos. 

Ontem, inclusive, estava previsto, conselheiro Nelson, Cipriano, Luís e Odilon. Eu tinha uma 

previsão, doutora Rosa, de participar do TCE Cidadão que seria em Ananindeua. Mas pelo 

meu problema de saúde, não pude estar presente. E a gente sabe que esses nossos eventos têm 

trazido um resultado muito positivo para a sociedade. E nisso nós temos contado muito com o 

apoio da Escola de Contas, da comunicação e do cerimonial, que têm sido incansáveis para 

organizar tudo e deixar tudo a contento para todos nós. Então, muito obrigado, senhores 

conselheiros, conselheira Rosa; muito obrigada aos conselheiros substitutos; ao nosso 

parceiro Ministério Público; aos servidores que se desdobraram para estar junto conosco e 

para nos oferecer o melhor; e aqueles que nos visitam também pela grande receptividade. A 

presidência, então colocou a palavra à disposição. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aproveito para parabenizar a presidência e 

o tribunal pelo evento referido pela presidente. Mas a razão que me faz pedir a palavra é 

estritamente pessoal. Gostaria apenas de agradecer todo o apoio, todas as mensagens 

pessoais, pessoalmente e via telefone de todos os meus colegas conselheiros, ex-colegas do 

Ministério Público de Contas, senhores conselheiros substitutos, e cada um dos servidores 

deste tribunal que deram um apoio muito grande inclusive com as orações. Acho que foram 

essas orações que possibilitaram o sucesso da cirurgia do meu pai e sua recuperação, que a 

cada dia é mais positiva. Ainda está na UTI, mas já conversa, se alimenta; e se Deus quiser, em 

breve, estará indo para um apartamento ainda no hospital, em virtude da delicadeza da 

cirurgia. Mas graças a Deus a recuperação dele tem sido extremamente positiva. Reitero meus 

agradecimentos sinceros. É isso, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com certeza, doutora. Eu também 

aproveito para dizer que muitas pessoas ontem me ligavam e estavam também rezando e 

orando pela minha saúde. E rapidamente, graças a Deus, eu me recuperei. Tenho certeza de 

que as orações ao seu pai, nós também tivemos aqui em sintonia e certamente ele brevemente 

sairá do hospital. Isso faz bem para nossa recuperação. Eu ontem mesmo senti que recebi 

muitas mensagens me desejando saúde e dizendo que estavam rezando e orando por mim. Eu 

quero também, conselheiro Luís, agradecer ao conselho consultivo da Escola em seu nome, que 

tem dado essa contribuição nesses processos. Principalmente na capacitação. E tem tomado 

algumas decisões junto com o conselho e nós acatamos. E os conselheiros e conselheira todos 

de acordo com a decisão do conselho consultivo da Escola de Contas. Nada mais a tratar. Só 

tenho que agradecer a Deus. Agradecer ao conselheiro Nelson Chaves; Cipriano Sabino; Luís 

Cunha; Odilon Teixeira; conselheira Rosa Egídia; conselheiro substituto Julival; Milene; 

Daniel Mello; Edvaldo; ao nosso procurador doutor Guilherme Sperry, que veio representar o 

douto parquet de contas; aos servidores e servidoras desta Corte de Contas e do Ministério 

Público de Contas. Agradecer também e pedir desculpas aos nossos jurisdicionados que 

estiveram presentes e que por motivo de força maior terão que retornar em outra sessão 

plenária, no dia 11. Mas eles compreenderam, certamente. Nós queremos agradecer aos nossos 

amigos internautas que nos acompanharam nesta sessão plenária de hoje. Nos despedimos 

desejando amanhã um bom evento e um bom final de semana para todos. Nada mais havendo a 
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tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze 

horas e cinquenta e sete minutos (11h57min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 30 de agosto de 2018. 
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