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Nº 5.604 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) do mês de novembro 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, 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 Felipe Rosa Cruz, 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. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 20 (vinte) 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: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Declaro-me impedido por 

força regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Aprovo-a. 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. Excelentíssimo Senhor Conselheira Presidente 

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

Presidência registrou a presença em plenário dos servidores aprovados em concurso público e 

que tomaram posse no dia 9 de novembro próximo passado. Em ato contínuo, solicitou ao 

senhor secretário o seguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 

2008/50787-3, que trata da Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do 
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Tribunal de Contas do Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51722-0, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada pela Loteria do Estado do Pará, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 

determinar a extinção dos feitos sem resolução do mérito, com o seu consequente 

arquivamento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/52841-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Benedita Vieira de Sousa, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 determinar o deferimento do registro. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2007/52549-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria 

de Nazaré Leocadio da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo o Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 
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jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51093-5, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Laudelina da Rocha Barata Oliveira, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2017/51188-2, 2017/51259-0, 2017/51278-3 e 2017/51283-0, que tratam dos 

Atos de Aposentadoria em favor de João Santos Nunes, Daicir Ramos Lopes, Nágla Amélia 

Mesquita Teixeira e Maria de Nazaré da Silva Viegas, Procuradores Felipe Rosa Cruz, 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foram anunciados os Processos nºs 2017/51323-2, 2017/51434-8 e 2017/52197-7, que tratam 

dos Atos de Aposentadoria em favor de Lindaura Borges de Oliveira, Angela Maria dos Santos 

Oliveira e Maria Benedita Afonso Ferreira, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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, 
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Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/53334-6, que trata do Ato de Pensão em favor dos dependentes da ex-

segurada Elizete Cruz dos Reis, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/54281-3, que trata 

do Ato de Pensão em favor do dependente da ex-segurada Tereza Menezes dos Santos, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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 atos retificadores das Pensões (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferir o registro das Portarias nº1661 e 1662, ambas de 16 de junho de 2014, por entender os 

ditames legais, a fim de conceder pensão em favor do Sr. Francisco Araújo dos Santos. 

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 2012/50067-4, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Encargos Gerais-Sefa, exercício financeiro de 2011, responsáveis Nilo Emanoel 

Rendeiro de Noronha e José Barroso Tostes Neto, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 regularidade das contas, com a expedição da recomendação formulada pelo 

Departamento de Controle Externo, proferindo, em seguida, o presente discurso: Senhora 
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Presidente, gostaria apenas de fazer um esclarecimento de me aprofundar um pouco mais em 

algo que foi pontuado no parecer desse parquet. Se trata de uma análise das contas de gestão 

da Secretaria da Fazenda em que os critérios de seletividade utilizados aqui por essa corte de 

contas para avaliar, eles incidiram sobre 3 contratos de empréstimos que totalizaram o valor 

de 95 milhões de reais. Ocorre que a dotação orçamentária da SEFA gira em torno, como bem 

registrou o Conselheiro Relator, em R$2.9 bilhões. Então esse valor auditado representa 

apenas 3.2% do total orçamentário a cargo da SEFA. Então entende o Ministério Público de 

Contas que a análise incidente apenas sobre esses valores turva a análise da legalidade e da 

gestão como um todo da SEFA. Obviamente, que o gestor que viu as suas contas, que está 

tendo suas contas analisadas, não tem gerência nenhuma sobre isso uma vez que são critérios 

aplicados por essa corte de contas; e a observação que o parquet faz é rogando a esse 

plenário, a presidência, para que os critérios de seletividade, de materialidade, de criticidade, 

de relevância utilizados na auditoria possam refletir na maior proporção possível dada a 

limitação de pessoal em uma auditoria desse porte, a legalidade dessas contas de gestão. Isso é 

algo que se repete em todas as obrigações comuns e que o Ministério Público de Contas tem 

essa preocupação e vem sempre pontuando e rogando essa corte para que seja aperfeiçoado; 

esses critérios sejam aperfeiçoados. Obrigado. (Pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares, com expedição da recomendação formulada pelo Departamento de 

Controle Externo bem como o parecer do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/50115-1, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Encargos Gerais-Sefa, 

exercício financeiro de 2012, responsável José Barroso Tostes Neto, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 regularidade das contas com 

ressalva e recomendações a Sefa elencadas pelo Ministério Público de Contas (pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 
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contas regulares, devendo a Secretaria deste Tribunal expedir Ofício à Sefa, para que aquele 

órgão tome ciência das recomendações constantes no parecer do Ministério Público de Contas 

às folhas 154 dos presentes 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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51903-7, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Janary da Silva Bessa, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, 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 do 

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50684-7, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria do Carmo Rodrigues Neves, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, 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 em opinar 

de forma alternativa no sentido do registro da Portaria AP nº 0398 de 10/01/2012 e anulação da 

Portaria RET AP Nº 1039 de 27/12/2017, ou acaso esta Corte entender que não cabe ao 

Tribunal a determinação de retificação do ato, por não haver prejuízo ao erário e no sentido do 

registro da Portaria RET AP nº 1039 de 27/12/2017, com a ressalva de que em atenção ao 

princípio da segurança jurídica, os proventos da beneficiária não deverão ser reduzidos e, 

adicionalmente, requerer a citação da beneficiária para que possa gozar das garantias em face 

do entendimento esposado neste parecer referente a Portaria nº 1039/2017, ter sido editada com 

previsão dos proventos menores do que legalmente devido e adotar as medidas administrativas 

ou judiciais que entender necessárias e proceda à retificação da fundamentação e dos cálculos 

relativos ao ATS, com a manutenção dos termos previstos na Portaria AP nº 0398 de 
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10/01/2012, tendo em vista a ilegalidade da retificação ter sido efetuada sem a citação da 

beneficiária; e, por fim, sugerir a recomendação ao Igeprev e ao TCE/PA (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 no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2017/50571-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Cândida Clara Brito Ferreira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Antes da relatoria, Sua Excelência 

promoveu sintética manifestação: Bom dia senhores conselheiros, ilustre Procurador, doutor 

Felipe, conselheiro substituto, servidores da casa. Eu quero inicialmente, senhora Presidente, 

dizer e manifestar a este plenário minha gratidão pelas palavras certamente ditadas pela 

generosidade de todos na sessão do dia 20. Sei que foram absolutamente frutos dessa bondade, 

mas, de qualquer forma, quero dizer da minha gratidão por tudo aquilo que foi merecedor dos 

companheiros deste plenário. Quero cumprimentar os jovens concursados, dar-lhes as boas-

vindas e augurar que tenham carreiras brilhantes e proveitosas neste Tribunal de Contas do 

estado. Servidores da casa, nossos visitantes de plenário, procuradores que todos tenham bom 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51098-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Elza Maria da Silva França, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Logo em seguida, a Presidência 

registrou a presença no Plenário do Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça Gilberto 

Valente Martins. Antes da relatoria, Sua Excelência apresentou sintética manifestação: Senhora 
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Presidente, doutor Felipe Rosa Cruz, douto representante do Ministério Público de Contas, 

senhores conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, André Dias, Odilon 

Teixeira, Rosa Egídia, colegas substitutos que me ladeiam nessa bancada, doutor Julival, 

doutora Milene, doutor Edvaldo, saúdo a todos os servidores, especialmente nesta data, saúdo 

os recém empossados, desejando-lhes boa estada, reiterando minha manifestação por ocasião 

da posse, de boa estada, de profícua atividade profissional nesta corte de contas e dizendo que 

a sociedade espera muito dos senhores, mas o muito que espera está dentro das vossas 

competências e capacidade técnica e intelectual, pois bem, podem então de forma efetiva e 

ativa contribuir sobremaneira para o controle externo, e assim nós esperamos seja a vida 

profissional dos senhores aqui. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Senhora 

Presidente, gostaria inicialmente de saudar a presença do Procurador Geral de Justiça aqui 

nesse plenário, doutor Gilberto Valente. É uma satisfação muito grande de tê-lo aqui, doutor. 

Em seguida ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi deferimento 

dos registros (pausa). Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Também apresento aqui o nosso Procurador Geral, solicito para 

que ele faça parte desta mesa. Hoje é uma data especial. Ele está aqui prestigiando, da mesma 

forma o fazendo nosso Cônego Ronaldo Menezes, pelo que agradecemos a deferência em 

aceitar nosso convite e estar conosco nesta manhã. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. A 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Em tempo, saúdo e cumprimento 

o Procurador Geral do Ministério Público Estadual, doutor Gilberto, sua presença nos honra 

muito. Seja bem-vindo a essa casa. 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 no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Após a votação desse 

processo, abriu-se um espaço para novos pronunciamentos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero também festejar a presença do ilustre 
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Procurador Geral do Ministério Público Estadual, doutor Gilberto Valente Martins, dizer aqui 

para os meus companheiros conselheiros que aliás sabem deste meu pensamento, eu defendo 

muito o doutor Gilberto a integração das instituições muito acima das pessoas. Nós todos somos 

passageiros nas nossas funções e as instituições no estado democrático como o nosso, que 

pretendemos, que defendemos, elas permanecem. Eu dizia muitas vezes quando estava no 

legislativo, doutor Felipe, que não veria nada demais que, por exemplo, em uma sessão ordinária 

da Câmara Municipal, o prefeito comparecesse; um gesto de estender as mãos, como da mesma 

forma o governador, uma sessão da Assembleia Legislativa sem pompa, nem circunstância, 

mostrando exatamente essa reunião de propósitos no benefício comum, onde todos os poderes 

devem ser harmônicos, independentes entre si; de maneira que eu quero dizer que, além da figura, 

da pessoa doutor Gilberto, que estimamos, eu pela primeira vez registro a presença do procurador 

aqui nesta sessão, que isto é motivo de alegria, de satisfação para todos nós e quem sabe, se não 

for um despropósito este meu pensamento, que a gente possa observar doravante que 

eventualmente um dia o Presidente do Tribunal de Contas do estado, nobre Procurador do 

Ministério Público Contas, um dia, em uma sessão do colégio de procuradores possa participar, eu 

acho que seria um benefício para a nossa democracia essa permanente possibilidade do diálogo 

entre as instituições, de maneira que nesse sentido, muito menos na condição de conselheiro, mas 

muito mais na condição de cidadão, eu saúdo a presença de Vossa Excelência, que honra a sessão 

de hoje deste plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora Presidente, eu não tenho nenhum processo da minha relatoria na pauta de hoje, 

então, eu vou aproveitar este momento para cumprimentar Vossa Excelência, o senhor Procurador 

Felipe Rosa Cruz, cumprimentar o nosso Procurador de Justiça, uma pessoa que a gente conhece 

há muito tempo, doutor Gilberto Valente; é uma honra tê-lo aqui na nossa sessão. Um momento 

raro a gente poder contar com uma autoridade durante uma sessão nossa do plenário, então seja 

muito bem-vindo aqui, nosso Procurador Geral de Justiça. Conselheiro Nelson Chaves, 

Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheira 

Rosa Egídia, os nossos conselheiros substitutos, Julival, Milene, Daniel, Edvaldo, servidores do 

TSE, do Ministério Público, a todos um bom dia; e eu também aproveito, senhora Presidente, para 

cumprimentar o nosso querido amigo a quem admiramos muito, o nosso religioso Cônego - e eu 

chamo de Padre, porque eu assisto às missas dele - Ronaldo Menezes -; e hoje vai ser para nós 

uma honra recebê-lo aqui. Quero me referir agora ao Conselheiro Nelson Chaves - é bonito de 

dizer -, elegante, ele disse: “olha, o Conselheiro Cipriano é o menino do padre”, e ele estava 
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contando uma história do menino do padre, e nisso que estava contando, chega justamente o padre 

aqui; aí não tem jeito, está carimbado: é o menino do padre, mas eu sei que o Conselheiro 

Cipriano Sabino é amigo fraterno do Cônego Ronaldo Menezes. Eu encontrei o Conselheiro 

Cipriano com a família dele várias vezes, várias, assistindo à missa do Padre Ronaldo Menezes, 

então há uma relação fraterna e hoje a gente tem esse privilégio de tê-lo conosco no lançamento 

desse livro. Era isso que eu queria dizer, senhora Presidente. Não tenho nenhum na pauta, fico 

muito feliz de ver os nossos novos servidores a quem - eu os cumprimento nesta manhã. Eu espero 

que eles possam vir em uma outra sessão que tenha um nível de debate maior com as defesas 

apresentadas a tribuna, porque tudo isso é aprendizado; e no momento em que o contraditório é 

manifestado aqui da tribuna, isso é enriquecedor tanto para nós, como para um servidor que está 

iniciando sua vida profissional aqui na casa, então, senhora Presidente, muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Presidente, também vou aproveitar a oportunidade para cumprimentar o meu grande amigo, 

Gilberto Martins, de longa data, é um prazer, sempre um prazer, revê-lo e uma honra nesta corte 

poder contar com a sua presença durante essa sessão plenária. De igual modo, gostaria de 

cumprimentar o nosso sempre Padre Ronaldo, mas hoje Cônego Ronaldo, que muito abrilhanta 

esta sessão também. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2017/51264-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Raimunda Batista Dias, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Antes da relatoria, Sua Excelência 

promoveu breve manifestação: Senhora Presidente, eu vou pedir até um pouco da paciência e 

venho a este plenário, porque eu também quero me manifestar no preâmbulo do meu voto a 

respeita da presença do nosso Padre Ronaldo, aqui, por tudo isso aqui que é a nossa amizade e às 

vezes as pessoas, Padre, quem aqui chega, normalmente tem a imagem daquela reunião muito 

fechada, como se nós aqui não fôssemos também pessoas que tivéssemos por dentro dessa beca um 

coração; não é verdade. Nós temos as nossas divergências nos votos, às vezes algumas 

divergências em questão de ponto de vista, mas além da nossa obrigação, nós temos que fazer com 

que isso seja feito dentro da fraternidade, do respeito e admiração que certamente é recíproca em 

cada um de nós. Então quando o Conselheiro Luís Cunha que também foi participe da igreja na 

sua juventude lá em Bragança, e nós todos e eu também de uma certa forma quando a gente diz 

assim: “o menino do padre”, porque nós nos sentimos com aquele sentimento que estava o 

Cipriano agora, Padre Ronaldo, e quero dizer, Presidente, que durante um bom tempo, o Padre 

Ronaldo foi vizinho da minha mãe, morava na casa do arcebispo, saudosíssimo, queridíssimo, Dom 
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Vicente Zico, e também é amigo da nossa família, como é inclusive o orientador espiritual do meu 

querido Conselheiro Cipriano, e ele estava mostrando aqui, Padre, já os alicerces da igreja que 

Vossa Excelência que está sendo construída nos arredores do conjunto Marex, onde faz um 

trabalho enorme, como fez na Paróquia da Trindade, como fez ali na Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos, no bairro da Campina, que eu acompanhei. Então é a pessoa que 

merece o nosso respeito, a nossa amizade, nosso carinho, e essa denominação toda que nós - na 

realidade, nós somos os meninos do Padre, que somos os meninos da solidariedade que ultrapassa, 

inclusive, os muros da religião católica, porque devemos ser fraternos com todas as denominações 

que busquem o encontro do bem-fazer, o caminho de Deus, de maneira que eu também queria já 

nesse momento aqui, já festejando antecipadamente a presença de Vossa Excelência aqui, dizer da 

alegria e que essa presença não seja pontual pela nobre intenção de Vossa Excelência de que 

aquilo que arrecada, fruto do seu talento, Padre Ronaldo, conselheiro Luís Cunha, é integrante da 

Academia - parece - de Letras também; isso tudo que ele coloca como bem de Deus, pelo dom que 

lhe foi dado, em benefício das pessoas que mais necessitam, de maneira que eu quero ratificar a 

palavra da nossa Presidente e dizer que o senhor sinta-se em casa, é motivo de alegria, de 

satisfação, e elogiando, nos solidarizando a iniciativa do Conselheiro Cipriano em trazê-lo aqui 

para fazer o lançamento do seu livro. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. Após a leitura do relatório 

processual e cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas que, na mesma esteira, expôs rápida e breve manifestação: Senhora Presidente, 

apenas um pequeno registro do Ministério Público de Contas que deseja externar sua satisfação 

pela presença também aqui do Cônego Ronaldo. Falou-se há pouco aqui da importância desse 

diálogo interinstitucional; e se há uma instituição antiga que foi fundamental para o 

desenvolvimento da humanidade como um todo é a igreja; diria que ela só não é mais antiga do 

que a instituição da família. Apesar de não ser um religioso, eu reconheço a importância 

fundamental que a igreja, que a religião teve no desenvolvimento da sociedade. Em seguida, 

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior solicitou da palavra para promover rápida manifestação: Bom 

dia, Presidente, doutor Felipe Rosa Cruz, digno representante do Ministério Público de Contas, 
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cumprimentar doutor Gilberto Valente Martins, seja sempre bem-vindo, nossos colegas, assino, 

aprovo e avalizo as palavras da nossa Presidente, do nosso Conselheiro Nelson Chaves; e 

obviamente que a presença de Vossa Excelência sempre será bem-vinda as portas abertas do 

Tribunal de Contas, com muito carinho e prazer que é receber Vossa Excelência aqui. Uma honra. 

Quero cumprimentar Conselheiro, nosso decano, Nelson Chaves, cumprimentar a nossa 

Presidente, Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon Teixeira, 

Conselheira Rosa Egídia, os nossos conselheiros substitutos, doutor Julival, doutora Milene, 

doutor Daniel, doutor Edvaldo. A Secretaria que está aqui conosco, representada pelo doutor Tuffi, 

doutor Walmir, e todos que compõem a Secretaria, e também cumprimentar os servidores que 

tomaram posse recentemente. Doutor Gilberto, Vossa Excelência, talvez de longe acompanha, 

pelos jornais, o Conselheiro Luís Cunha na presidência realizou um concurso público, acho que 

nos últimos seis anos, cinco anos, foram realizados três concursos públicos no Tribunal de Contas, 

inclusive, os nossos conselheiros substitutos que um deles é o conselheiro Odilon, que está entre 

esses três concursos realizados recentemente; e o Conselheiro Luís Cunha na presidência deu 

continuidade a esse processo de realização de concurso por estrita importante necessidade do 

tribunal regularizando toda e qualquer situação que tinha e vem a partir do concurso público tudo 

regularizado, começou, então, a se chamar os servidores para tomarem posse e começou o 

processo, Conselheiro hoje, pode até dar o número exato, mas mais de cinquenta servidores já 

foram empossados no cargo. E hoje nós temos uma turma aqui de sete servidores que tomaram 

posse no dia nove de novembro e eu queria cumprimentar eles; eu estava em missão oficial no 

estado de São Paulo, eu fui ao Tribunal de Contas do Estado em um evento, uma reunião, ao 

Tribunal de Contas dos Municípios, também, em um evento participando em datas diferentes. Não 

podia estar aqui presente na posse dos novos servidores efetivos. Eu queria desejar a todos, 

obviamente cumprimentar, falar o nome; doutor Luís Felipe, doutor Rodrigo Salvador, doutora 

Larissa, doutora Isabela da Rocha, doutor Bruno Almeida, doutora Érica Carolina de Castro 

Oliveira; dizer para vocês que sejam bem-vindos, que é com muita alegria que recebemos, 

desejando sucesso, e com toda humildade e respeito, me coloco à disposição no que eu puder 

contribuir com trabalho, com desempenho de vocês, podem contar comigo - será uma satisfação 

muito grande. Sucesso total na nova missão. E eu queria fazer um registro especial em nome de 

todos os servidores; o Rodrigo Salvador, no dia da posse, ele falou em nome dos servidores e fez 

referência, agradeceu a presidência, agradeceu ao Conselheiro Luís Cunha, ao Conselheiro 

Nelson, a todos os conselheiros, e também citou meu nome, fez referência a meu nome, então eu 
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queria agradecer as gentis, generosas palavras do doutor Rodrigo Salvador, que tomou posse no 

cargo, pelo carinho e atenção a mim direcionada e com certeza a todos os conselheiros; sejam 

bem-vindos, bom trabalho. Presidente, eu teria nessa pauta - eu tenho nessa pauta, nove itens de 

processo que somam em torno de vinte processos, mas não tenho nenhuma notificação de 

apresentação de defesa, não há essa notificação então da minha parte não vejo - não tenho nenhum 

problema, nenhuma dificuldade em transferir a votação desses processos que não são lá de tanta 

urgência, nem relevância, não terá nenhum efeito, prejuízo às partes interessadas, absolutamente, e 

da minha parte, eu acho que em virtude do evento que está programado, eu quero acompanhar a 

proposição do Conselheiro André, no sentido de suspender, frisando que não vejo, que não há 

nenhum prejuízo das partes interessadas pelo menos no que se refere aos meus processos, que são 

sob minha responsabilidade, vamos dizer assim. Além de obviamente cumprimentar o Cônego 

Ronaldo Menezes, que está fazendo um trabalho extraordinário - vem fazendo ao longo da sua 

vida e ele recebeu a missão de tomar conta daquela paróquia lá, da igreja que fica lá no 

Conjunto Marex, e tem uma região lá muito carente, e a missão dele, dada por Deus, em 

primeiro lugar, é uma missão difícil que ele tem que andar nos bairros, na periferia, e 

conversar com aquela gente, e dizer que certamente ele encontrará problemas, dificuldades da 

população em todos os sentidos. E a nossa igreja, ela tem um terreno lá, então é importante, 

imprescindível - detectou-se a necessidade de construir um espaço efetivo naquela região 

periférica; uma área carentíssima, lá. E o Padre Ronaldo iniciou uma campanha - chamo de 

Padre, querido amigo, que eu tenho como amigo, muito caro para mim, um irmão, 

praticamente -, iniciou uma campanha lá na paróquia e todos os que participam, estão lá 

presentes, colaboram, ajudam, eu mostrei aqui para o Conselheiro Nelson o terreno, fazenda 

base na preparação, a concretagem da primeira laje, da primeira etapa, e lá na Igreja, a 

campanha, vamos dizer assim, o projeto já gastou mais de 200 mil reais, e vamos iniciar agora 

a parte da construção para igreja. O dinheiro, como diz o Padre Ronaldo, estava sendo todo 

enterrado, mas a fundação está pronta, a laje está pronta, graças a Deus, e a todos que 

conseguiram de alguma maneira colaborar com esse projeto, e agora ele vem conosco aqui, 

atendendo até o convite, e eu quero aqui agradecer o Conselheiro Nelson, que me incentivou 

muito, me motivou muito nesse sentido da gente fazer aqui, dar nossa contribuição, mesmo que 

seja pequena, mas de qualquer maneira, tenho certeza que vai ajudar bastante, de vir aqui 

lançar o livro Família, Imagem de Deus, e esse livro que ele lança, que está sendo vendido, ele 
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está aqui para autografar, para abraçar; como membro da Academia Paraense de Letras, todo 

dinheiro arrecadado - não é parcial, não é percentual, uma parte vai -, é todo dinheiro 

arrecadado vai para as obras da igreja, obras físicas: tijolo, cimento, enfim, todo material. 

Então acho que é um trabalho importante e é com muito orgulho e alegria que eu faço isso, 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís Cunha, o que eu puder dentro das minhas limitações, me 

dedicar e ajudar nesse sentido das obras da igreja, porque vejo que é uma missão de todos nós 

tentar fazer o bem. Então é importante a gente tentar contribuir, e da minha parte, o que eu 

puder contribuir, eu estarei às ordens para fazer desse projeto - quem sabe daqui a pouco 

tempo, daqui alguns meses, estarmos lá inaugurando mais uma grande obra que está sendo 

liderada pelo Padre Ronaldo, mas é uma obra de Deus. Neste momento a Presidência 

suspendeu o julgamento dos processos de números 17 a 31 da pauta, com retorno para a 

próxima sessão. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos 

atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Informo aos senhores conselheiros que será 

distribuída ao final desta sessão, através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências, 

minuta de resolução, que altera dispositivo do Sistema de Planejamento e Gestão do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará e do manual do Sistema de Planejamento e Gestão também desta 

corte de contas. A matéria fica à disposição dos senhores conselheiros, conselheiros 

substitutos, com previsão para deliberação na próxima sessão ordinária. Submeto a 

deliberação plenária solicitação de arquivamento e baixa do sistema do processo de nº 

2018/50853-3, uma vez que os valores conveniados são inferiores ao limite fixado pela 

resolução de nº 18858 de 01/12/2016, tendo sua Excelência, o senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, determinado o desentranhamento da documentação encaminhada e 

sua devolução ao órgão convenente para que este realize sua análise e adote as medidas 

administrativas necessárias para a remessa da prestação de contas desta corte ao órgão de 

direito. A matéria ficou sob discussão. Em não havendo, obteve a aprovação unânime, sendo 

consubstanciada na Resolução nº 19.071, desta data. Novamente a palavra com a presidência: 

Comunico aos Excelentíssimos Conselheiros e auditores conselheiros substitutos que será 

distribuída mediante os e-mails corporativos proposta de resolução referente ao plano anual 

de fiscalização 2019 para ser votada na próxima sessão em 27/11 em cumprimento ao artigo 

73 do regimento interno desta corte de contas. Pergunto ao nosso Procurador se gostaria de 
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deixar uma mensagem para nós nessa manhã. Então vamos ouvir a palavra do Procurador, que 

essa sessão é, que é uma sessão ordinária que está se encerrando, mas se tornou uma sessão 

especial no sentido das ilustres presenças aqui, inclusive já presente o nosso autor do livro 

Família, Imagem de Deus, que transformou esse momento em um momento especial para nós. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Pará 

Gilberto Valente Martins: Bom dia a todos. Quero cumprimentar na pessoa da Presidente, 

Conselheiras Lourdes Lima, todos os demais conselheiros, conselheiros substitutos, a pessoa do 

doutor Felipe Rosa Cruz, aqui os representantes do Ministério Público, senhores servidores, 

cumprimentar a assistência e fazer um cumprimento especial ao Padre, agora Cônego, Ronaldo. O 

Padre Ronaldo,  toda vez que eu o vejo, Padre, me traz à lembrança do meu pai; Vossa Excelência 

acompanhou a vida religiosa do meu pai por muito tempo e estava sempre presente quando ainda 

nos últimos dias, na UTI, onde passou um longo período em tentativa de recuperação e muitas 

vezes, encontrei o Padre Ronaldo ao lado do meu pai, consolando o sofrimento que ele passava, 

então não foi por outra razão que o Padre Ronaldo, na missa que nós fizemos quando da minha 

posse, doutora Rosa Egídia, foi o Padre Ronaldo que rezou aqui no colégio também onde eu 

estudei praticamente todo meu ensino fundamental, aqui no Colégio Nazaré, aqui ao lado do 

Tribunal de Contas. Essa área aqui me traz inúmeras recordações, Conselheira Lourdes, da minha 

infância, pois era aqui na frente do Tribunal de Contas que nós aguardávamos, eu e meus irmãos 

quando saímos do Colégio Nazaré, a minha mãe vinha nos apanhar para poder daqui seguir pela 

Quintino exatamente para não pegar o trânsito de Nazaré, mas o trânsito era até pequeno naquela 

época comparado com o que é hoje, não é, doutor Nelson Chaves, nossa cidade cresceu muito; e a 

recordação desse prédio, àquela altura, já há 20, 30 anos atrás, é imponência do Tribunal de 

Contas era encantadora por essa cascata aqui a frente, e eu ficava encantado e àquela altura, não 

sei se ainda hoje tem, mas naquela altura o lago que tinha aqui ainda era com peixe, não sei se 

ainda tem hoje os peixes, mas era o peixe - eu ficava encantado de ficar aqui em frente ao tribunal; 

uma recordação interessante, mas a imponência e a importância desse tribunal, ela não se dá pela 

sua belíssima estrutura física e àquela época já moderna, mas pelo papel que essa corte de contas 

ela exerce sobre a sociedade e a importância que tem o Tribunal de Contas, as cortes de contas no 

Brasil, não só o Tribunal de Contas da União, dos estados, para fazer justiça social. Eu ontem tive 

a oportunidade de participar do lançamento do livro de autoria de um grande amigo já de muitos 

anos que se destacou na Academia, hoje professor titular da Faculdade de Direito Largo de São 

Francisco, da USP, o doutor Fernando Facury Scaff, e o livro do doutor Fernando Facury Scaff 
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talvez ele vá se tornar daqui alguns anos, um livro de cabeceira daqueles que operam com o direito 

orçamental, com as questões relacionadas às finanças públicas, como é o caso dessa corte de 

contas; e na apresentação, doutora Lourdes, feita pelo ministro Luiz Edson Fachin, que prefaciou o 

livro do doutor Scaff, ele destacou a importância que tem o orçamento que é fiscalizado pelas 

cortes de contas para fazer a melhor distribuição dos recursos públicos perante a sociedade, e 

trazer justiça social e diminuir as desigualdades regionais e sociais do nosso país. E hoje vim aqui 

prestigiar o lançamento do livro Família, Imagem de Deus, do Padre Ronaldo, para mim sempre 

traz muito orgulho pela sua amizade, pelas palavras que quando nos encontramos Vossa 

Excelência transmite para mim - de esperança, de fé, de amor a Jesus, e dos ensinamentos que Ele 

nos deixou para sedimentarmos valores importantes para o convívio social. Eu queria agradecer, 

para finalizar, as palavras de carinho, palavras que tocam profundamente no meu coração. Sei que 

muitos daqui já compartilhavam da amizade desde muito tempo, desde a nossa infância, da nossa 

época de estudante - a Rosa foi minha colega do mestrado, que a Rosa concluiu, eu acabei por não 

concluir. A doutora Rosa não concluiu? Eu acabei sendo jubilado pela universidade, porque foi no 

meu início de carreira do Ministério Público, que não deu para conciliar os estudos a pós-

graduação com a obrigatoriedade de residir nas comarcas do interior, e acabei por não concluir 

àquela altura o nosso curso de mestrado e tive a oportunidade de fazer posteriormente, já até fora 

do Brasil, mas eu sei que essas palavras são mais demonstrações de carinho, de afeto e dessa 

relação que - e desses laços de amizade antigos que nós mantivemos e cultivamos sempre. 

Agradeço a Presidente por me formular para participar dessa etapa da sessão e estar sentado aqui 

à mesa. Eu certamente que teria muito mais a aprender com esse colegiado a importância que tem, 

especialmente o Tribunal de Contas no papel de educador na gestão pública, desempenhado esse 

papel de forma muito eficiente pelo Ministério Público de Contas, que tem também parceria com a 

nossa instituição, o nosso Ministério Público comum. Eu agradeço as palavras de todos e sucesso, 

Padre Ronaldo; vamos ao lançamento. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, com essas palavras do doutor 

Gilberto, eu gostaria de perguntar ao nosso homenageado se quer deixar umas palavras, seria 

importante a manifestação de Vossa Reverendíssima. Fique à vontade, Cônego Ronaldo Menezes, 

deixe sua mensagem para todos nós, seus amigos, servidores que estão aqui, os que estão nos 

ouvindo, também, e porque não dizer até os internautas estão também nos ouvindo esse momento. 

Manifestação do Senhor Cônego Ronaldo Menezes: Bom dia a todos, na verdade, aqui, em me sinto 

em casa, por uma razão muito simples: conheço a todos e tenho a todos no meu coração, então, 
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estando aqui, eu me sinto em casa, entre familiares, entre amigos. E eu queria dizer, não teria 

muita coisa a falar, mas, primeiro, gratidão pelo convite que me fizeram para estar aqui e lançar 

um livro que é pequenino; ele é fruto de reflexões que eu faço para as famílias, e quando eu fiz 

estas, para dois encontros de famílias na paróquia, eu fiz pensando nas famílias, pensando no 

casal, pensando nos filhos, nessa relação, às vezes, intrincada, complicada, muito humana, mas 

que pode ser iluminada pela presença de Deus, da palavra Dele. Então, vocês vão ver que eu 

escrevo como eu falo, não tem uma elaboração muito apurada por uma razão que eu acho 

fundamental: quem for ler, deve entender o que estou dizendo, e entender sem aquele cansaço que 

às vezes uma leitura acadêmica exige. Não faço isso. Quero que todo mundo entenda, de modo 

simples. Segundo lugar, eu resisto em escrever, porque eu acho que tem muito livro já escrito. 

Prefiro falar, mas ao escrever o livro, eu me propus a fazê-lo por uma razão também que eu acho 

muito particular, eu quero que alguém que vá ler o livro também se comprometa com uma causa, 

além da causa familiar, é a causa da comunidade, onde trabalho hoje é uma área muito pobre, e 

nós com muita ajuda de amigos - temos amigos que nos ajudam bastante - e eu agradeço muito 

essa ajuda que é fundamental; e o que eu arrecado com o livro, eu aplico na comunidade, tudo. Por 

que aplico na comunidade? Porque eu penso que não basta - me perdoem estar de costas -, não 

basta falar de Deus, é preciso mostrar Deus. Porque falar de Deus às vezes é muito fácil, muito 

simples, é preciso mostrar Deus e na nossa comunidade, eu sempre digo isto: “nós precisamos 

mostrar que Deus existe não por uma dedução intelectual e não pelo pensamento, mas pelo modo 

como nós vivemos com as pessoas, pelo que fazemos por elas, pelo modo como nós as sentimos aos 

seus problemas, corremos ao encontro delas em suas necessidades”, e quando vocês comprarem o 

livro, saibam que estão fazendo neste momento, auxiliando Deus na amostragem Dele próprio na 

vida de muita gente que às vezes fica sem razão, sem motivo para confiar em Deus, e essas pessoas 

precisam ver em nós essa confiança que Deus existe e cuida delas. Então a linguagem é muito 

simples, não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem muito fácil de ser compreendida, e 

vocês vão ver que são 8 reflexões - 4 tiradas de um trecho de São João, capítulo 2, bodas de Caná, 

onde eu explico a figura de Nossa Senhora na vida da família e 4 delas tiradas do Antigo 

Testamento; 2 do Gênesis, quando eu escrevo o homem e a mulher, e 2 tiradas do livro de Tobias. 

E são reflexões que eu faço quando faço casamentos, quando presido casamentos e mostro que 

casamento não é uma aventura, é um itinerário. Aventura é algo muito arriscado. Casamento não é 

uma aventura, é o itinerário de fé em que um homem e uma mulher, chamados por Deus ao 

encontro pessoal, faz desse encontro um lugar, um santuário, um berço, onde se vive e se celebra a 
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vida, e também que se vive e se celebra o amor. Por isso aí muito obrigado, está bom? Obrigado 

mesmo. Deus abençoe vocês, proteja, ampare vocês, e eu rezo para que Deus ao proteger vocês, 

Ele conceda a todos vocês a graça de uma vida muito feliz e muito calma, sem atropelos. Deus 

abençoe. Obrigado, Conselheira. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Amém. Então diante desse momento, nós queremos convidar a 

todos, inclusive lançar um convite a todos os servidores que estão nos ouvindo, que puderem 

compartilhar do lançamento logo aí no Espaço Cultural Clóvis Morais Rêgo, nós já estamos dentro 

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

encerrada a sessão às onze horas e dezoito minutos (11h18min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em exercício, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 22 de novembro de 2018. 
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