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Nº 5.603 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de novembro 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, André Teixeira Dias, 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 Sousa 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 Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 13 (treze) de novembro 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: 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Impedido na forma regimental. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: 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: 

Impedida na forma regimental. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou 

ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamento para que fosse relatado primeiramente o 

processo pautado sob o nº. 03. Em seguida solicitou ao senhor secretário-geral o 

prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que 

anunciou o Processo nº 2017/52954-9, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 
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José Júlio Ferreira Lima, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima 

Senhora 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 no mérito para negar 

provimento, e manter na íntegra a decisão consubstanciada no Acórdão nº 56.936 de 

22.08.2017. A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do responsável pelo registro, 

Senhor Wanderley Ladislau estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia, 

senhora presidente; senhores conselheiros; conselheira relatora doutora Milene; ilustre 

representante do Ministério Público de Contas; demais servidores e advogados presentes. O 

recurso objeto em sua preliminar é a discussão, como já bem foi colocado pelo representante 

do Ministério Público de Contas, no dia do julgamento eu não fui intimado, notificado para vir 

acompanhar o julgamento, ferindo – como também já foi observado – a ampla defesa e o 

contraditório, um artigo expresso no estatuto da ordem dos advogados do Brasil, que nos dá o 

direito a fazer a sustentação oral de 15 minutos. É uma tradição desta Casa fazer essa 

notificação, certamente, mas infelizmente nesse caso eu não fui notificado e foi aplicada uma 

penalidade, uma multa ao meu cliente professor José Júlio. Então, em face dessa nulidade 

absoluta e evidente, corroborada pelo Ministério Público – e diga-se, de passagem, é uma 

tradição desta Casa sempre notificar. Então meu cliente ficou prejudicado em sua defesa. E, 

por essa violação frontal à constituição, ao estatuto da ordem dos advogados do Brasil, o 

professor José Júlio requer a nulidade do julgamento nesse item, anulando-se, portanto, a 

multa aplicada ao professor José Júlio. São esses os termos. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão nos termos a seguir: Diante do exposto, proponho a este egrégio plenário o 

conhecimento do presente recurso de reconsideração, uma vez que foram preenchidos os 

requisitos de admissibilidade para, no mérito, dar-lhe provimento para anular a decisão 

consubstanciada no acórdão 56.936 de 22 de agosto de 2017 na parte em que imputou multa 

ao senhor José Júlio Ferreira Lima e ao senhor Carlos Mário Guedes de Guedes, ex-

secretários da SEPOF por ofensa aos princípios do devido processo legal do contraditório e da 
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ampla defesa em decorrência da ausência de notificação para a sessão de julgamento, 

mantidos os demais termos da decisão. Assim, proponho que o processo retorne ao relator 

originário para o prosseguimento a partir do ato declarado nulo, isto é, que seja prolatado 

novo julgamento sobre o mérito da concessão da multa ao concedente pelo não 

encaminhamento do laudo conclusivo com a notificação dos ex-secretários e de seus 

representantes legais oportunizando a apresentação da sustentação oral no que diz respeito à 

matéria. É a proposta, senhora presidente e senhores conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, senhora presidente; 

senhores conselheiros; senhor procurador de contas; conselheiros substitutos; senhoras e 

senhores. Conselheira substituta Milene, Vossa Excelência esta anulando o acórdão apenas no 

que tange à multa? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Só no que tange a multa ao concedente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O mérito das contas continua igual. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Continua, porque na 

época os advogados das partes, do responsável, foram devidamente notificados, apresentaram 

sustentação oral, tudo corretamente. Tudo transcorreu devidamente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E essa multa foi a mínima? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Foi o 

valor da multa mínima ao concedente pelo não encaminhamento do laudo conclusivo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu vou propor 

uma divergência, presidente. Por celeridade processual, economia processual, fazer voltar o 

processo apenas para instruir e viabilizar a multa ou não. Uma vez que a multa é faculdade do 

plenário, poderíamos desde já excluir a multa, mantidos os demais termos do acórdão e definir 

o julgamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Queria ouvir a relatora doutora Milene. Achei também interessante o ponto de vista levantado 

pelo iminente conselheiro Odilon Teixeira, mas queria ouvir Vossa Excelência, doutora Milene. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: O voto 

do conselheiro Odilon é no sentido de que já se exclua a multa sem que tenha que retornar. Na 

análise do processo eu me ative apenas à questão processual, não adentrei no mérito do 

cabimento ou não da multa. Não vejo problema nenhum também de se acompanhar o voto 
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proposto pelo conselheiro Odilon tendo em vista que o valor da multa é o valor mínimo, talvez 

em função da economia processual seria mais econômico retirar o valor da multa do que não 

recomeçar a instrução, porque a instrução já foi finalizada. Mas para refazer o julgamento 

nessa parte em especial. Não vejo qualquer problema em se acompanhar o voto dele nesse 

sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, aproveito para cumprimentar Vossa Excelência doutor Stanley Botti seja 

sempre bem-vindo; conselheiro Luís Cunha; André Dias; Odilon; Rosa Egídia; conselheiros 

substitutos doutor Julival, doutora Milene, doutor Daniel e doutor Edvaldo; nossos colegas da 

secretaria; e a todos que se encontram na galera. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. 

Cumprimentar os internautas que têm dado audiência às sessões plenárias, da mesma forma 

sejam sempre bem-vindos. Importantíssimo o acompanhamento das sessões e do trabalho do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Presidente, achei importante a sugestão do conselheiro 

Odilon. Ele como corregedor que tem lutado muito com o objetivo de recuperar – aliás, 

eliminar o passivo de processo do Tribunal de Contas. É mais um processo que vai ficar 

tramitando na Casa. Então acho que a solução já foi dada em definitivo, não há mais motivos 

para que o processo fique ainda tramitando na Casa. Acredito que a parte interessada será 

atendida, uma vez que foi anulada a multa. E a doutora Milene, relatora, também não coloca 

nenhuma objeção. Então acho que não há outro caminho a não ser concordar com a proposta 

do eminente conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, em nome da celeridade processual, no entendimento do 

conselheiro Odilon Teixeira, meu voto é da seguinte maneira: concordo com a relatora com os 

acréscimos apresentados pelo eminente conselheiro Odilon Teixeira. Ele apresentou voto 

divergente, o conselheiro Odilon. Então na verdade é o voto que vai prevalecer, não é isso? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheiro Luís 

Cunha, Vossa Excelência acaba dificultando um pouquinho a secretaria. Pois não há como 

pegar um voto com acréscimos de outro. Quando eu faço o voto, eu divirjo. Ou é o meu ou é o 

dela. Não tem essa opção que Vossa Excelência está fazendo. Para facilitar o trabalho da 

secretaria. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Houve uma divergência no sentido de que ocorra a modificação parcial, 

apenas retirando as multas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 
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Cunha Teixeira: Não, tem que ter clareza no voto. Quando eu pedi para a relatora se 

manifestar, ficou ainda mais claro. Ele está apresentando um voto divergente para concluir 

hoje. Eu também concordo com isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pelo o que nos pareceu, ela retificou. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não está 

diferente do que ele está propondo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Está diferente, senhor. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Em relação a voltar ao processo, 

está. Nós temos que perder essa, veja bem, não há às vezes uma melindragem no plenário em 

relação a não acompanhar o voto de alguém. Precisamos acabar com isso. Eu concordo 

inteiramente com a proposta da conselheira Milene, mas veja bem, a partir do momento que 

não vai voltar o processo e excluindo a multa, é substancial. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Verdade. Foi isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas podemos 

ouvir a proposta da conselheira substituta Milene sobre o assunto. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente e 

senhores conselheiros, como disse, eu acho que o encaminhamento dado pelo conselheiro 

Odilon. Então apenas para ficar claro em relação ao dispositivo. Apenas para que fique claro 

em relação ao dispositivo, auxiliando o trabalho da secretaria de como deve processar. O 

processamento seria pelo conhecimento do recurso, provimento do recurso, mas em função da 

economia processual, que a multa já seja de pronto excluída. Ou seja, no caso não vai mais 

retornar o julgamento para sustentação oral. Dá-se provimento ao recurso no sentido de se 

excluir o valor da multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: É com isso que eu concordo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Nesse sentido eu retifico a proposta para manter na íntegra 

essa situação acompanhando aqui os esclarecimentos pelo conselheiro Odilon. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Houve 

uma retificação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Se a conselheira retifica a proposta dela, aí eu voto com ela. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que quando Vossa Excelência fala de 

melindrar é Vossa Excelência que está melindrando. Porque é exatamente isso que ela fez com 

muita clareza, tudo certo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Ela só mudou agora, Excelência. Só agora. Antes não. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Ficou subentendido. Vossa 

Excelência que tenta numa outra linha criar esse mal-estar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não penso numa outra linha. Meu objetivo aqui é 

contribuir com o plenário.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Há forma de contribuir, Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas a forma de contribuir tem que ser a melhor e a mais 

correta, Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Desrespeitosa, não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: É respeitosa. Em nenhum momento desrespeitei Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu entendi, 

Vossa Excelência quer ensinar, dar lição aqui. Não é assim. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não ensinei ninguém. Até porque Vossa Excelência 

não precisa ser ensinado; Vossa Excelência conhece. Não sou melhor que Vossa Excelência e 

nem pior. Com a retificação feita pela relatora o Plenário, ao ser consultado, 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 Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/50478-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sociedade Civil Grupo Cuíra do Pará, 

responsável Claudio de Barros Tavares, 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 e atribuir responsabilidade solidária pelo débito entre o seu responsável e a 

Sociedade Civil Grupo Cuíra do Pará, além da aplicação da multa regimental ao seu 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1813

responsável e extensiva a senhora Martha Maria Jares Alves. 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 

regulares e aplicar o Prejulgado nº 14 para isentar o responsável da aplicação da multa 

regimental pela intempestividade. 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 2009/50154-4, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação Social e Beneficente Distrital, responsável Bruno de Melo 

Figueiras, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2018/50739-2, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Francisco Mota Bernardes, 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 pelo conhecimento e no mérito, para dar provimento 

parcial com vistas a que seja reformada a decisão a quo no sentido de eximir o recorrente da 

condenação em débito imposta e da aplicação da multa prevista no art. 82 da Lei Complementar 

nº 81/2012, mantendo-se o julgamento pela irregularidade das contas, porém com fundamento 

no art. 56, III, “b”, da Lei Complementar nº 81/2012, bem como a aplicação da multa prevista 

no art. 83, II, da mesma Lei. 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 conhecer o Recurso de Reconsideração e 

conceder-lhe provimento parcial, mantendo a irregularidade das contas, retirando a condenação 

da devolução e a multa pelo dano ao erário, mantendo a multa pela infração à norma legal. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51209-3, que trata do Ato de 
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Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador 

Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 proposta de decisão 

pela extinção do processo sem resolução do mérito nos termos da Resolução n°. 18.990, de 

2018. 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 2011/50133-2, 

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

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

Rocha. 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 

proposta de decisão pela extinção do processo sem resolução do mérito nos termos da 

Resolução n°. 18.990, de 2018. 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 Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/51511-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia Civil 

do Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 denegação do registro, com determinação da imediata 

cessação dos pagamentos em curso, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na espécie, 
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e, ainda, requereu expedição de determinações à Polícia Civil, à Casa Civil da Governadoria do 

Estado e à Secretaria de Estado de Administração. 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, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério 

Público de Contas; Excelentíssimos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias 

acompanharam o voto da relatora; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a 

divergência; Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanhou a relatora. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por 

maioria de votos, acatar o voto da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/50724-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital 

Ophir Loyola, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 denegação do registro do ato de admissão sub examine, e, 

ainda, requerer a expedição de determinações ao Hospital Ophir Loyola e à Secretaria de 

Estado de Administração. 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, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; 

Excelentíssimos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias acompanharam o 

voto da relatora; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhou a 

relatora. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, 

acatar o voto da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52126-3, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Desenvolvimento 

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

Substituto Julival Silva Rocha. 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 indeferimento do registro dos atos. Pausa. A matéria foi 
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colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão para indeferir o registro, com determinações ao Ideflor, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias faça cessar os pagamentos. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o 

relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir em caráter 

excepcional o registro; Conselheiro André Teixeira Dias acompanhou a divergência; 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanharam o voto divergente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foi anunciado 

Processo nº 2006/53061-5, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Antonio Gomes 

Martins, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima 

Senhora 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 do processo sem resolução de 

mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para extinguir o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

IV do Código de Processo Civil, nos moldes previsto no art. 4º, inciso I da Resolução n. 

18.990/2018. 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. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2017/50578-8, 

2017/51258-0 e 2017/51319-6, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria das 

Graças Santos de Oliveira, Maria de Fátima Silva Resque e Maria Eduarda Palheta Ramos, 

Procuradores Guilherme da Costa Sperry, Felipe Rosa Cruz e Patrick Bezerra Mesquita 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 
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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. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2017/51182-7, 2017/51315-2, 2017/52570-8 e 2017/52191-1, que tratam dos 

Atos de Aposentadoria em favor de Domingos Barata Teles, Maria Auxiliadora da Silva Cruz, 

Lurdes Paulo Padilha e Antonia Tiburtino Rodrigues, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Patrick 

Bezerra Mesquita e Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. 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 proposta de decisão 

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 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 André Teixeira Dias. Neste momento registrou-se a saída em definitivo do 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51183-8, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edilza Pereira Ferreira, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, 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 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 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. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2017/51192-9 e 2017/52179-5, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Josefa Silva 

de Souza e Raimundo Cícero Gonçalves da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 
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Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 proposta de decisão 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. 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. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2017/52190-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Ana 

Maria Cardoso Corrêa, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. 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 

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. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2018/51310-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Aluízio Afonso Brandão Ruffeil, Procurador 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 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 da relatora. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2008/52192-1, 2008/52207-2, 2008/52558-0, 2008/52725-8 e 2008/53532-5, que 
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tratam dos Atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados Carivaldo João do 

Nascimento Luz, Manoel Pedro Nascimento Angelim, Júlio Airton Ferreira, Raymundo Nonato 

Castelo Branco e Paulo Fernando Caldeira de Arruda, Procuradores Felipe Rosa Cruz, 

Guilherme da Costa Sperry, Stephenson Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, 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 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53473-1, 

que trata da Representação formulada por Odimar Wanderley Salomão, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 não conhecimento da 

representação em face da inadequação da via eleita e, se conhecida, pugnar pelo seu 

arquivamento pela perda superveniente do interesse de agir. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão pelo conhecimento da representação para sua extinção sem resolução do 

mérito e 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 2010/50068-4, que trata do Recurso de Revisão interposto pelo 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, registrando-se na ocasião o 

impedimento da Excelentíssima Senhora 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 
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provimento recursal para reformar o Acórdão nº 46.381, desobrigando o Igeprev da correção na 

Portaria inicial, na forma da manifestação da Unidade Técnica, mantendo-se o registro da 

Portaria nº 0740, de 20 de agosto de 2002. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para conhecer e dar provimento ao recurso, desobrigando o IGEPREV de retificar o ato 

concessório inicial. 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 Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52012-

7, que trata do Recurso de Revisão interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 

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

Rocha, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 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 arquivamento, sem julgamento do mérito, do processo, 

ressalvada a possibilidade de análise da matéria em eventual futuro pedido de registro de 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer e dar provimento ao 

recurso, desobrigando o IGEPREV de retificar o ato concessório inicial. 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. 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, a Presidência 

apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Submeto a deliberação 

plenária a proposta de resolução formulada pela Secretaria de Controle Externo que dispõe 
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sobre a composição e o encaminhamento dos atos de admissão de pessoal por meio do sistema 

eletrônico e-jurisdicionado, módulo admissão, e a respectiva autuação processual. O texto foi 

aprimorado pelas emendas apresentadas devidamente consolidadas e encaminhadas por 

Vossas Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 19.070, desta data. Ainda com a palavra, prosseguiu a 

Presidência: Esta presidência dá conhecimento ao douto plenário a respeito do relatório de 

gestão fiscal do douto Ministério Público do Estado do Pará referente ao terceiro quadrimestre 

de 2017. O processo de fiscalização cumpriu a tramitação regular, sendo exarados os 

respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo e do douto Ministério Público de 

Contas. A relatoria do Excelentíssimo senhor conselheiro Odilon Inácio Teixeira, onde foi 

atestada a obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência de 

edição de alerta, devendo, contudo, serem encaminhadas recomendações ao órgão fiscalizado. 

De igual modo, dou conhecimento ao douto plenário de que os relatórios resumidos de 

execução orçamentária do Poder Executivo referente ao quinto e sexto bimestre de 2017 foram 

objetos de análise pela Secretaria de Controle Externo, Ministério Público de Contas e pelo 

relator Excelentíssimo senhor conselheiro André Teixeira Dias, sendo a testada a sua 

regularidade e obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo 

ser encaminhadas à Secretaria da Fazenda as conclusões do órgão técnico e do douto 

Ministério Público de Contas. No último dia 8 de novembro, quarta-feira próxima passada, 

iniciamos nas TVs abertas de Belém e de dezenas de municípios paraenses a primeira 

campanha publicitária relativa ao projeto TCE Cidadão após os sete anos da proposição pelo 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. De lá até aqui, inúmeras 

foram as conquistas e ações que fomentaram a prática do controle social entre estudantes do 

ensino médio e universitários públicos e privados no âmbito de nosso estado. Milhares de 

docentes e discentes tiveram a oportunidade de conhecer, divulgá-lo e compartilhá-lo desde 

então. Agora, com a mídia televisiva nas grades de programação de quatro das maiores redes 

de TV aberta que atuam no território paraense, poderemos universalizar o conceito do projeto, 

seu pioneirismo quanto ao fomento da cidadania, atingir milhares de pessoas que, após 

conhecerem o TCE Cidadão também poderem vir a exercer o controle social. Confira agora 

onde e quando tivemos e teremos inserções do nosso primeiro anúncio publicitário nas TVs: o 
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comercial foi exibido em 13 de novembro na TV Liberal nos intervalos do programa Bom Dia 

Pará, bem como nos dias 16, quinta-feira, e acontecerá dia 22 e 30 de novembro. Os 

telespectadores do programa Balanço Geral, exibido entre 6h30min às 7h na TV Record 

também já podem assisti-lo no intervalo do noticiário. Todos os que assistem ao jornal RBA, 

exibido entre as 18h50min e 19h20min também já tiveram a oportunidade de conhecer a 

campanha sobre o projeto. Desde o dia 12 o comercial passou na SBT Pará em intervalo do 

programa Primeiro Impacto, exibido entre as 6 e 8 da manhã. Até o final de novembro as 

exibições se repetirão nos intervalos desses noticiários em dias alternados e ainda no 

programa Fala Pará, da TV Record Belém. A campanha também irá acontecer no mês de 

dezembro próximo é um começo, mas o fazemos com grande satisfação. Agradecemos mais 

uma vez a todos os envolvidos na efetivação de tão nobre ideia. A construção coletiva 

concebida pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Nelson Chaves, apoiada pelo conselho 

consultivo da ECAV, presidido pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Luís Cunha, pela 

equipe de multiplicadores da escola coordenados pela professora Karla Bengtson; e 

compartilhada por todos nós conselheiros, conselheiros substitutos e servidores do TCE – 

Pará. A partir de agora também iniciaremos a divulgação da campanha que vai até dezembro 

no portal e na intranet desta Corte de Contas, bem como nas redes sociais do TCE e do projeto 

TCE Cidadão. Pedimos a todos que puderem que também a compartilhem em seus grupos de 

WhatsApp. Vamos agora assistir um pouquinho a exibição do comercial que está sendo 

transmitido ao grande público que assiste à TV aberta. Muito obrigada a todos os envolvidos 

nesta ação. Esse vídeo está passando nas quatro emissoras como foi esclarecido aqui. A gente 

agradece o apoio, porque o TCE Cidadão já ultrapassou as barreiras, vamos dizer, já chegou 

ao mundo. Já estamos no mundo todo com esse projeto. Essa presidência gostaria, conselheiro 

Luís, de lembrar que no sábado passado, dia 17, tivemos o aniversário do nosso decano 

conselheiro Nelson Chaves. Gostaria de me manifestar no sentido de pedir a esse plenário, 

aproveitando o momento, para continuar desejando ao nobre conselheiro Nelson Chaves votos 

de felicidade, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. Que ele continue com sua 

inteligência sempre aguçada para sempre propor ideias maravilhosas. Inclusive acabamos de 

exibir esse projeto aí, que foi uma das brilhantes ideias do conselheiro. Como essa, tantas 

outras ideias que ele vem propondo e nós temos todos apoiado as ideias desse nobre 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1823

conselheiro. Compartilharmos dos votos de feliz aniversário, mesmo atrasados. Mas acredito 

que valha a pena deixar o registro nesta manhã. Quero propor ao plenário, a todos os 

conselheiros para que possamos enviar votos de feliz aniversário, mesmo atrasados, para o 

nosso colega conselheiro decano Nelson Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu já registrei meu abraço com 

alegria e muita felicidade ao cumprimentar o conselheiro Nelson Chaves. Obviamente ele é o 

conselheiro mais antigo, decano, e contribui muito com esta Corte de Contas nos seus 

trabalhos no dia a dia, obviamente todos os dias. Conheço o conselheiro Nelson já há algum 

tempo. Tive a oportunidade de dividir com ele o trabalho na Câmara Municipal de Belém – lá 

fizemos muitas coisas importantes como, por exemplo, a Lei Orgânica do Município de Belém, 

que está em vigor até hoje, avançada, com grandes e importantes contribuições para a cidade 

de Belém do Pará. Entre outros projetos importantes que tive a oportunidade de dividir com o 

conselheiro Nelson Chaves. Muitos aplaudiram a iniciativa do eminente conselheiro. Fomos 

colegas deputados estaduais, enfim, o destino nos trouxe aqui para trabalharmos como colegas 

no Tribunal de Contas do Estado do Pará. Então, tenho muito respeito, carinho e admiração 

pelo meu colega conselheiro Nelson Chaves. Na data do seu aniversário, dia 17, fiz o registro, 

encaminhei para ele, trocamos mensagens e tudo mais. Mas não posso, obviamente, deixar de 

colocar aqui nos Anais a minha alegria e satisfação de conviver e trabalhar mais uma vez com 

o meu colega e amigo conselheiro Nelson Chaves. Então desejo a ele obviamente muita saúde, 

sabedoria e que Deus o abençoe e proteja sempre a ele a toda a família maravilhosa que ele 

tem, seus filhos, esposa, netos, enfim, a todos que integram a família do conselheiro Nelson 

Chaves. Então meus parabéns, muita saúde e que Deus o abençoe na sua vida. Parabéns, 

conselheiro. Esse é meu voto, presidente, a favor da manifestação oficial do tribunal. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De igual modo, 

presidente, quero desejar ao conselheiro Nelson Chaves muita saúde e que ele seja muito feliz 

ao lado dos seus amigos, familiares e que ele continue oferecendo a esta Corte ideias tão boas 

e projetos dignificantes para esta Casa como o TCE Cidadão. Parabéns, conselheiro Nelson 

Chaves. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: De igual modo, presidente, tive a oportunidade de pessoalmente cumprimentar no dia 

do aniversário, não pessoalmente, mas via telefone o conselheiro Nelson Chaves. Um momento 
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em que pude expressar todo o meu respeito e admiração pela pessoa que ele é, pelo 

profissional e colega que é. Assim, acompanho os cumprimentos dos colegas todos pelos votos 

de muita saúde, repito, felicidade, sabedoria e que ele continue a nos brindar com as ideias 

maravilhosas que só engrandecem essa Corte. Enfim, voto favoravelmente à proposição de 

Vossa Excelência com relação aos cumprimentos pelo aniversário dele. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes: 

Da mesma forma, senhora presidente, gostaria de parabenizar o conselheiro Nelson Chaves 

pelo seu aniversário. Como já foi dito aqui, um homem público que tem contribuído muito para 

o controle externo, assim como também quando atuou no Legislativo. Ele sempre nos deixa 

felizes com as brincadeiras que faz, quebrando o gelo, sendo muito simpático e gentil no 

tratamento conosco. Tornou-se para mim um amigo muito querido. Por isso também gostaria 

de parabenizá-lo pelo seu aniversário e saudar Vossa Excelência pela proposição que fez 

agora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Senhora presidente, igualmente como todos falaram anteriormente, gostaria de parabenizar o 

conselheiro Nelson pela passagem do seu aniversário. Como bem dito por Vossa Excelência o 

conselheiro Nelson é uma pessoa extremamente entusiasmada com suas ideias, sempre está 

trabalhando; um idealista pelo bem do controle externo com um trabalho já, de certa forma, 

consolidado em relação ao controle social. Principalmente quando a gente vê em relação ao 

projeto TCE Cidadão, que nasceu da sua mente e do seu empenho, porque ele acredita nesse 

projeto. E por ele acreditar, o projeto tem alcançado, como Vossa Excelência bem colocou, 

grande notoriedade. Isso é muito bom para o nosso órgão, é um motivo para a gente se 

orgulhar. Desejo nessa passagem de aniversário que Deus continue iluminando a mente dele; 

que ele tenha sempre muitas bênçãos, muita paz e muita saúde para que possa continuar 

colocando em prática suas ideias não só em prol do controle externo, mas em prol da 

sociedade paraense como um todo. Porque percebemos pela trajetória de vida dele que essa é 

a história dele. Também gostaria de aproveitar a oportunidade porque, se não me engano, hoje 

também é aniversário da doutora Silaine, não é isso doutor Stanley? Então aproveitar para 

parabenizar a doutora Silaine, procuradora geral do nosso Ministério Público de Contas para 

que ela também tenha muita saúde e muita paz. Também uma pessoa extremamente dedicada e 

comprometida com o controle externo. Que ela continue iluminada e entusiasmada com esse 
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desiderato tão importante, e principalmente à frente de um órgão de tamanha importância que 

é o Ministério Público de Contas. Então, parabéns ao conselheiro Nelson e à doutora Silaine. 

Mais uma vez parabéns pela iniciativa colocada aqui hoje. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero aproveitar e pedir a Vossa 

Excelência, que a conselheira Milene fez aí uma sugestão de voto e eu queria  me somar à 

conselheira e fazer a mesma proposição para que o tribunal remeta com base na proposição da 

doutora Milene, assino com ela, se ela permitir, de encaminharmos, por proposição da doutora 

Milene, se os colegas concordarem, de a gente encaminhar também da mesma forma desejando 

muita saúde, sucesso e êxito para a doutora Silaine. Que Deus a abençoe na vida e na sua 

carreira, desejando feliz e abençoado aniversário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: De igual modo, presidente, eu parabenizo o 

conselheiro Nelson Chaves pelo aniversário. Ele é um exemplo de boas ideias, de luta pela 

implantação de suas ideias e de generosidade, bem como uma pessoa amiga. Eu rogo a Deus 

que o abençoe, continue abençoando com saúde – ele é repleto de saúde – e que ele possa 

usufruir de muitos anos de vida com seus entes queridos. Da mesma forma, parabenizo à 

doutora Silaine pelo aniversário também. Que sua vida seja repleta de sucessos, de vitórias em 

todas as áreas. Presidente, não sei se é o momento oportuno, eu também queria deixar um 

registro sobre o nosso querido amigo Meireles. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente; doutor Stanley Botti; senhores 

conselheiros Cipriano Sabino; Odilon Teixeira; Rosa Egídia; meus colegas Julival, Milene e 

Edvaldo. Também queria me somar às palavras já colocadas aqui em relação ao conselheiro 

Nelson Chaves. Dizer que a própria biografia e história de vida do conselheiro Nelson Chaves 

atestam a figura importante que ele é, o que ele representa para a sociedade e para o estado do 

Pará, para o controle externo e para esse Tribunal de Contas. Pessoa de rara inteligência, de 

uma generosidade ímpar; pessoa extremamente abnegada, preocupada com a coisa pública. 

Na acepção mais profunda do termo, um verdadeiro homem público. O que se espera de tantos 

outros homens públicos, entendo que esteja presente na pessoa do conselheiro Nelson Chaves. 

A quem rendo aqui meu desejo de felicitações pela passagem do seu aniversário e rogo ao 

Senhor Altíssimo que conceda a ele muitos e muitos anos de vida, paz e prosperidade. Shalon 

la rhema. De igual forma, queria cumprimentar a procuradora geral do Ministério Público de 
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Contas doutora Silaine Vendramim pelo seu aniversário. Dizer que desejo a ela toda a 

felicidade, muitos anos de vida e longanimidade. Que Deus a abençoe hoje e sempre. 

Obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza: Presidente, também me somando e parabenizando o conselheiro Nelson 

Chaves pela passagem do seu aniversário. Deixar muito claro aqui o quanto ele ama o estado 

do Pará, o quanto ele ama a cidade de Belém. E também sua personalidade que muito nos 

inspira pelas suas ideias; muito motivador para todos nós. Que Deus abençoe a ele a toda a 

sua família por essa passagem. E também a doutora Silaine Vendramim, que além da árdua 

tarefa de procuradora, como procuradora geral nesse instituto tão parceiro nosso, tenho 

certeza que é uma grande experiência a todos que passam por esse cargo de procurador geral. 

De igual forma desejo um feliz aniversário, que no caso é hoje, e que Deus abençoe a toda a 

sua família também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Obrigado, presidente. Em tempo quero me penitenciar por não ter lembrado do 

aniversário da doutora Silaine e desejar a ela todo o sucesso à frente do Ministério Público de 

Contas, que ela seja muito feliz nessa tarefa, que é administrar um órgão público. E que ao 

lado de seus amigos e familiares ela tenha toda a paz e prosperidade e que Deus a abençoe. 

Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: De igual modo me penitencio por ter deixado escapar da memória 

que hoje é o aniversário da doutora Silaine, razão pela qual eu peço desculpas e ao mesmo 

tempo registro todo o meu carinho e todos os meus votos de felicidade, saúde e sabedoria. Que 

ela continue sempre essa pessoa que é, gentil, amorosa; uma grande colega. E que Deus a 

abençoe sempre ao lado da sua família querida. Foram, então, colocadas as matérias em 

votação que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 0136 

e 0137/2018-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O conselheiro substituto Julival trouxe uma 

lembrança, a qual eu também, conselheiro, me somo e com certeza os conselheiros e os 

servidores desta Corte de Contas estão com o mesmo sentimento. Eu e todos nós sentimos um 

profundo pesar pelo brusco falecimento do servidor desta Casa Antonio Carlos de Farias 

Meireles, conhecido por todos nós como Meireles, ocorrido na última sexta-feira dia 16 de 

novembro. Ele era um servidor exemplar. Foi uma perda muito sentida por todos. Meireles 
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estava no tribunal há quase 25 anos. Ele foi do concurso de 1994. Em primeiro de março ele 

tomava posse aqui como servidor concursado. Ele passou por vários setores desta Casa, 

inclusive, assim que cheguei aqui, há mais ou menos uns dois anos o Meireles serviu ao nosso 

gabinete como motorista. Trabalhou também no gabinete desta presidência. E atualmente ele 

estava como coordenador de transporte. Era uma pessoa tranquila, amigo de todos. Tinha 

sempre uma palavra para consolar, ajudar e engrandecer. Nunca para criticar ou diminuir. 

Digo isso como uma pessoa que conviveu. Tive uma convivência realmente com o Meireles por 

diversos anos. Ele serviu ao nosso gabinete especificamente. A gente nunca viu Meireles 

ofender ou diminuir alguém, conselheiro Odilon. Não é porque morreu. Ele era esta criatura 

de bom coração. Pra Meireles não havia problema que não pudesse ser resolvido, e com 

serenidade, competência e muita responsabilidade. Era um servidor público no melhor e mais 

digno sentido desse termo. Meireles deixou três filhos: Leandro, de 17, Ana Clara, com 14 e 

Amanda com 9 anos. Nós queremos pedir a Deus que conforte a toda a sua família, 

especialmente os seus filhos. Ele morava só com os filhos. Separou da esposa, mas tinha um 

cuidado muito especial e dedicado aos filhos. Que Deus possa confortar esses jovens. Que eles 

possam ter o espelho do próprio pai, o belo exemplo de pai, irmão e amigo que Meireles deixou 

nesta vida. Eu compartilho, conselheiro substituto doutor Julival com as palavras de Vossa 

Excelência e passo a Vossa Excelência para compartilhar conosco esse momento. Tenho 

certeza de que o Meireles era isso e muito mais do que nós pudemos conhecer. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: A Bíblia Sagrada, no livro 

de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz o seguinte na versão King James atualizada: “Ele, 

Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo 

profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que 

Deus realizou”. Cada vez que um de nós se despede dessa vida, nós tentamos relembrar os 

momentos que passamos e muitas vezes tentamos até, de alguma forma, eternizar esses 

momentos. Eu não fui a Buenos Aires ainda, mas já fiz algumas visitas pela internet ao 

Cemitério da Recoleta, lá em Buenos Aires. E naqueles túmulos suntuosos muitas vezes 

percebemos de alguma forma os entes queridos tentando eternizar aquela pessoa que se foi. 

Faz uma estátua, escultura retratando alguma fase da vida, porque no nosso íntimo nós não 

conseguimos nos separar da vida. Na verdade, eu percebi no velório do Meireles que ele 
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deixou três filhos: um de 17 anos, uma menina de 14 e uma de apenas 9 anos. E a mãe chamou 

os filhos para ir descansar um pouco em casa, e a filha mais nova disse: “mãe, deixa eu me 

despedir do meu pai”. É uma cena muito dolorosa. Naquele momento, na volta ela abraçou. 

Abraçou-o profundamente com muita ternura como se buscasse nele o calor do pai. São coisas 

que não conseguimos entender. Porque um homem de apenas 54 anos se foi deixando filha 

pequena. Mas nós compreendemos pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, que estamos 

no meio de um grande conflito. E o Senhor Jesus afirma que essa vida aqui que vivemos é o 

plano B. Porque o plano original de Deus era que fossemos eternos desde aquele primeiro dia. 

Nós caímos em pecado, mas o Senhor Jesus promete que todo aquele que morrer confiando 

Nele um dia ressuscitará para habitar com Ele para sempre. Então, que essas palavras de 

ressurreição, de vida eterna do Senhor Jesus Cristo possam confortar aquelas pessoas. Essas 

são minhas palavras. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, doutor Julival. A 

palavra está franqueada. Mais ninguém se manifesta. Eu gostaria, antes de passar a palavra 

ao conselheiro Cipriano, de reiterar o convite: depois de amanhã, após a nossa sessão plenária 

na quinta-feira nós teremos aqui mais uma exposição. O lançamento do livro intitulado 

Família Imagem de Deus de autoria do cônego padre Ronaldo Menezes, muito amigo de Vossa 

Excelência conselheiro e de todos nós. O padre Ronaldo é um excepcional pastor. Está 

lançando esse livro e nós estamos cedendo nosso espaço e convidando a todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos, ao Ministério Público. Já foi encaminhado o convite oficial para cada 

qual, mas estamos apenas lembrando que após a sessão plenária da próxima quinta-feira, 

depois de amanhã, dia 22 nós teremos a presença do padre Cônego Ronaldo com o lançamento 

dessa obra de autoria do mesmo: Família Imagem de Deus. Servidores desta Corte de Contas e 

do Ministério Público estão convidados a participar desse momento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria 

rapidamente pedir... são duas proposições, mas na verdade é só uma. A primeira é apenas 

cumprimento da resolução do Tribunal de Contas de autoria do conselheiro Nelson Chaves de 

dar conhecimento ao plenário e dividir a todos, compartilhando toda vez que alguém – 

conselheiro ou servidor – se desloca representando o tribunal em algum tipo de evento, 

palestra, curso, treinamento, enfim. Eu queria pedir à secretaria, que já está no plenário 
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cumprindo a resolução, e eu estive apresentando um relatório de viagem breve – curtíssimo – 

desse período em São Paulo, que coincidiu na véspera com um feriado, e retornando na sede 

do tribunal na outra semana. Então estivemos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

O início do evento foi no plenário do Tribunal de Contas do Estado. Eram 30 anos da 

Constituição, os aspectos financeiros e controle externo. Foram debatidos e tratados diversos 

temas lá com relação a essa questão. É uma data comemorativa, mas se debateu e tivemos 

reflexões. A apresentação do ministro do TCU falando sobre os diversos aspectos, inclusive 

tratamos da questão financeira. Na primeira apresentação, debate, palestra, foi tratado sobre a 

evolução e o crescimento, aliás, a necessidade da academia – universidades e faculdades – 

começar a tratar o direito financeiro com maior preocupação e responsabilidade. Ou seja, dar 

mais atenção. E como o direito financeiro cresceu na sua exigência e debate com relação a 

isso, há uma necessidade de ter nas universidades a discussão com relação a isso. Falamos 

num primeiro momento sobre o protagonismo do Tribunal de Contas e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; um maior controle na fiscalização das contas; a evolução, como já 

disse, do direito financeiro, que está se tornando cada vez mais relevante em todas as questões; 

e todos já sabem que esses 30 anos da Constituição destacam a evolução e o crescimento dos 

Tribunal de Contas em todo o Brasil até por conta do que ficou estabelecido na Constituição. 

Na segunda palestra foi tratado do financiamento da saúde, conselheira Rosa e conselheiro 

Odilon. Existe uma manutenção, ou seja, o orçamento destinado à saúde está congelado, 

vamos dizer assim. Mas as demandas aumentam significativamente a cada mês, a cada 

semestre. Foi tratado do financiamento da questão da saúde. Em que pese todos os recursos 

cumpriam o que determina a Constituição, preenchem os requisitos no julgamento das contas e 

no balanço geral do Estado, o dinheiro destinado para a área da saúde efetivamente é 

cumprido e às vezes até a mais. Mas congelado não atende às demandas, às necessidades cada 

vez maiores. E se trata, obviamente, de uma questão de reflexão e de verificar essa questão. 

Foram faladas diversas questões com relação a isso. Problemas, por exemplo, com a crise 

nacional, plano privado, muitas pessoas estão migrando para o serviço público, que aumenta 

ainda mais a demanda, a necessidade de investimento e aprimoramento. E uma discussão, um 

debate político – foi falado inclusive com relação à eleição, que não se viu nenhum candidato 

tratar dessas questões de financiamento, da questão da saúde; aliás, como melhorar esses 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1830

serviços e investir mais nessa questão, que é a necessidade. Então foram apresentadas diversas 

situações. Foi colocado exatamente o que frisa a Constituição nos seus artigos, parágrafos e 

incisos, como se encontra hoje uma crise grave na saúde do Brasil e algumas alternativas. Antes de 

irmos para fase final, foi colocado também sobre renúncia fiscal. Todos os artigos da Constituição 

que tratam dessa questão, cada artigo, parágrafo e inciso, ou seja, foi debatido com perguntas aos 

palestrantes, enfim. Pessoas especialistas da área em diversos órgãos federal, estadual e municipal 

debatendo sobre essa questão da renúncia fiscal. E mostrando toda a dificuldade financeira que os 

estados e municípios enfrentam com essa questão. A necessidade de maiores investimentos, 

acabamos de falar, na área da saúde e outras áreas. E ainda tem um número significativo de 

renúncias fiscais dos estados. Tanto do governo federal, municipal e estadual. E há uma 

contradição nessa questão, porque não há um acompanhamento, uma fiscalização dos efeitos 

dessas renúncias fiscais; se efetivamente ainda interessa para os estados essas renúncias; o 

prejuízo que isso pode estar causando para os estados e para o contribuinte em detrimento das 

necessidades. Muitas vezes o problema, endividamento chega a ser igual e até maior do que as 

renúncias que o estado concede. Ou seja, é uma situação importante que tem chamado atenção em 

todos os estados, inclusive no Tribunal de Contas da União com relação a essa questão da 

renúncia fiscal. Muito pouco ou nada é fiscalizado. Não se sabe efetivamente qual é o efeito disso; 

se o efeito projetado foi ou está sendo alcançado. E uma vez concedida a renúncia fiscal, torna-se 

quase impossível reverter essa questão. Enfim, uma série de questões relacionadas à renúncia 

fiscal que chamam a atenção e que os tribunais devem olhar com carinho e detalhe para verificar 

se não é mais importante você ter esse recurso direcionado para outras áreas e trazer um resultado 

mais eficaz e eficiente para essas questões. Então foram vários debates. A questão foi longa, 

efetivamente, e assuntos importantíssimos. Ao final o presidente do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo doutor Renato Martins Costa agradeceu a presença e participação, registrou o 

cumprimento à conselheira Lourdes Lima, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

que enviou o representante e cumprimentou a todos os conselheiros, conselheiros substitutos se 

colocando à disposição para, no que for possível, a gente trabalhar juntos no sentido de melhorar o 

controle externo. Esse é o evento. Em seguida fomos a um outro evento, a conselheira Lourdes 

Lima pediu que participássemos da assinatura do contrato de certificação e metodologia do 

programa QATC, que trata exatamente da medição da qualidade dos Tribunal de Contas. Tivemos 

uma reunião na sala da presidência, onde estavam os conselheiros de vários estados do Brasil, 
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presidentes ou conselheiros representando – no caso eu estava representando a presidente 

conselheira Lourdes Lima. Depois da reunião de trabalho na presidência, fomos ao plenário do 

TCM de São Pulo - Tribunal de Contas do Município de São Paulo. E lá foi feita toda a 

apresentação do início do histórico, desde a primeira avaliação dos tribunais, e foi concedida a 

palavra ao Tribunal do Pará e eu tive a oportunidade de colocar com muito orgulho que o Tribunal 

do Estado do Pará foi um dos primeiros a permitir essa auto avaliação. No início desse processo 

eram apenas sete tribunais que concordaram ser avaliados e receber algum tipo de crítica ou 

possível encaminhamento para melhora. E hoje todos os 33 tribunais estão participando desse 

movimento. Agora, com essa possibilidade que a presidente conselheira Lourdes Lima participa, 

assina em nome do Tribunal de Contas. Tivemos aí a participação do TCM, que também foi o dia 

inteiro de movimentação e trabalho. E nesta data foi comemorado lá, presidente, os 50 anos do 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo. E até cumprindo a resolução, dando ciência de 

forma bem resumida de todos os trabalhos que foram realizados em São Paulo em representação, 

eu queria, se todos concordarem, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará encaminhasse uma 

moção de votos de louvor e parabéns pelos 50 anos do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo. E com certeza absoluta, como falamos da importância deste contrato que é outra questão e 

o Tribunal do Pará foi um dos primeiros a entrar nessa questão. Em seguida tiveram as 

movimentações e manifestações, já na parte da tarde, com relação ao aniversário do tribunal. E eu 

falei ao presidente, em nome da conselheira Lourdes Lima e de todos os conselheiros, desejando 

parabéns e sucesso na certeza de que o TCM com certeza prestou relevantes serviços ao município 

de São Paulo, executando o controle externo e obviamente melhorando a gestão. Então, se todos os 

colegas concordarem, a primeira proposição seria enviar votos de congratulações e louvor ao 

presidente e todos os conselheiros do TCM pelo aniversário de 50 anos de existência. A outra 

proposição, presidente, mudando de assunto: no último dia 15 de novembro o Jornal Liberal 

completou 72 anos de circulação em Belém e todo o estado do Pará. E todos nós sabemos, não vou 

ler toda a nossa apresentação, mas sabemos da importância do relevante serviço prestado pelo 

Jornal Liberal a toda a sociedade paraense informando com transparência, mostrando a verdade 

dos fatos e evoluindo, gerando emprego e renda, enfim. Por todas as razões, eu queria também 

cumprimentar e parabenizar o Jornal Liberal que completou no último dia 15, 72 anos de 

circulação em Belém e em todo o estado do Pará. Senhora, lembrando apenas – todos sabem, 

obviamente, mas o Grupo Liberal, além do Jornal tem emissora de rádio, televisão e com certeza 
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absoluta tem buscado a sua modernização e melhoras em todos os sentidos. Enfim, queria 

apresentar votos de louvor e congratulações ao Jornal O Liberal pelo aniversário de 72 anos de 

circulação. Quero também agradecer a Vossa Excelência pelo apoio na missão que foi dada. Total 

apoio no que tive a oportunidade de executar. Obrigado. Foi importante a gente estar presente lá. 

O Tribunal de Contas do Estado do Pará se fez presente nessas reuniões e falamos representando 

Vossa Excelência e todos os conselheiros. É importante registrar nossa presença, principalmente 

no último momento aí, que foi a assinatura desse contrato de certificação dos tribunais. E teremos, 

a partir dessa assinatura, nove meses para apresentar a conclusão desse trabalho. Obviamente, 

muitos tribunais já estão em condições muito boas – posso dizer excelentes. E o Tribunal do Estado 

do Pará está entre esses, com certeza. Mas é claro que temos que buscar sempre evoluir e 

melhorar. Aquilo que não estiver à contento, buscar melhorar para buscar um serviço de 

excelência. E agradecer a Vossa Excelência pelo apoio que está dando ao lançamento do livro do 

cônego Ronaldo Menezes. Ele é membro da Academia Paraense de Letras e um pastor. Ele tem 

feito um trabalho muito grande por onde passa evangelizando, ensinado e aconselhando. É um 

trabalho extraordinário que ele faz em nome da Igreja Católica. E eu queria fazer um destaque 

para o lançamento desse livro, porque na paróquia que ele está, na Igreja de São Geraldo Magela, 

que fica dentro do conjunto Marex, próximo do aeroporto. E lá ele é responsável por toda a 

comunidade, dos bairros vizinhos. Tem uma jurisdição, entre aspas, de cada paróquia. E existe um 

bairro lá muito carente que a Igreja tinha um terreno lá, mas não tinha nenhuma representação. 

Ele ia nas casas das pessoas visitar, fazer a oração, reunia grupos de oração e então foi decidido 

na paróquia que naquele terreno, que é pequeno, mas é bom, seria construída uma igreja. E ela 

está sendo construída. Já foi feita a fundação; já chegamos até a primeira laje. É um terreno com 

uma certa dificuldade, precisava fazer uma boa preparação do solo para poder erguer a igreja. 

Isso já foi feito. Essa etapa foi concluída. O padre vai dizer com mais detalhes aqui. Já foi gasto em 

torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nessa primeira etapa com a ajuda de todos os que têm 

o interesse de colaborar. E agora vai iniciar a construção em si, vamos dizer assim. A gente não vê, 

porque a construção foi enterrada. A partir de agora é que toda a comunidade vai começar a ver 

que, a partir da preparação do solo, vai começar a construir a igreja efetivamente. Então este livro 

que ele vai lançar aqui no tribunal, toda a arrecadação desse dinheiro, 100% vai ser destinada 

para as obras da igreja. Obra civil mesmo, específica. Tijolo, cimento, areia, esse material todo vai 

ser comprado com a venda deste livro. Não há nenhum: “uma parte vai ser para a igreja”, não. 
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Toda a venda do livro é destinada. Ele conseguiu patrocínio para elaboração do livro na parte 

gráfica e editorial e ele que escreveu o livro. Então é muito importante não só a parte de 

evangelização, da pregação, do bom conselho e do encaminhamento positivo junto com Deus nosso 

Senhor, mas esse trabalho vai produzir um efeito significativo para aquelas pessoas que moram 

naquela região que, nessa periferia, não teriam uma igreja. E agora, se Deus quiser, vai ter. Então 

imagine o efeito multiplicador que isso vai ter. Uma igreja num bairro carente, haverá encontros, 

missas, enfim, todo o tipo de evangelização que será feito nesta obra. Então é muito importante o 

lançamento – não só o lançamento, mas a evangelização, a multiplicação que a gente pode fazer 

ajudar nesse sentido. Sem falar, conselheira Lourdes, que é uma boa sugestão de presente de natal. 

Às vezes você não tem uma opção e talvez uma obra dessa que vai ajudar muito a pessoa e a 

família, além de ajudar a igreja lá na paróquia do padre Ronaldo. Então eu queria agradecer e 

fazer um apelo, obviamente, a todos que puderem estar presentes no lançamento e principalmente 

ajudar a paróquia a realizar esta obra comprando este livro, que pode ser para você, para a sua 

própria leitura, mas também pode comprar um, dois ou três para dar de presente; fazer um cartão 

de natal e encaminhar para as pessoas. Eu agradeço o apoio da presidência. Sem o apoio de Vossa 

Excelência seria impossível realizar isso. Com toda a sua equipe técnica, a Dione, o gabinete da 

presidência, por ajudar nesse projeto tão importante. Também quero agradecer ao conselheiro 

Nelson Chaves. Logo no começo junto comigo foi um dos maiores incentivadores; motivou essa 

questão e fez questão de dar todo o apoio necessário para que isso pudesse acontecer. Então eu 

agradeço a Vossa Excelência, presidente, toda a sua equipe e ao conselheiro Nelson Chaves e a 

todos os conselheiros. Os servidores e o Ministério Público, se puder participar dessa obra que 

será muito importante para nossa missão. Obrigado, presidente. Eram essas minhas colocações. 

Tenho essas duas proposições para que o plenário vote. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então vamos votar a proposta: a 

primeira foi sobre os 50 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Vossa Excelência fez a 

proposta, está de acordo. A segunda é do Jornal Liberal. Também Vossa Excelência que fez a 

proposta. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, ficaram 

consubstanciadas através dos Ofícios nºs 0138 e 0139/2018-SEGER, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: No mais, 

parabéns a Vossa Excelência e muito obrigada por ter nos representado quando falei para Vossa 

Excelência e Vossa Excelência não se opôs e nos representou. Recebi do colégio de presidentes o 
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agradecimento pela presença de Vossa Excelência lá representando nossa Corte de Contas. Muito 

obrigada por ter se disponibilizado e estar lá nos representando. Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, declarou encerrada a sessão às doze horas e treze minutos (12h13min) e mandou que 

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

presente ata. 

 
 

Belém, 20 de novembro de 2018. 
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