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ATA Nº 5.607 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de dezembro 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, 

Milene Dias da Cunha e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita, 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 dos conselheiros André Teixeira, em tratamento de saúde, e Odilon Inácio Teixeira, 

por motivo de força maior; e a ausência do conselheiro substituto Daniel Mello participando 

de curso perante uma das varas de família de Belém/PA. Anunciou, ainda a presidência 

que, devido a falta de quórum, a ata da sessão ordinária do dia vinte e nove de novembro não 

será submetida à apreciação plenária nesta sessão. Em não havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência, determinou a retirada da pauta de julgamentos dos processos da relatoria do 

Conselheiro André Teixeira Dias em face de sua ausência  os Processos nºs 2006/51346-7,, 

2007/50396-8, 2007/50677-3, 2007/51158-0; 2007/51277-6; 2007/52947-3; 2007/52966-6; 

2010/50324-1; 2010/50899-2; 2011/51169-7; 2016/50608-2; 2007/51264-1; 2007/51990-2; 

2009/53485-0; 2009/53529-5; 2012/52474-1; 2013/50448-8; 2017/50375-0; 2017/50981-4; 

2017/51270-6; 2018/51205-3; 2018/51206-4 e 2013/51379-5. Em seguida solicitou a inversão 

da pauta para antecipar o julgamento do processo nº 25. Com a anuência plenária foi então, 

solicitado ao senhor secretário o seguimento da sessão, oportunidade em que anunciou o 

Processo nº 2016/50868-9, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Flávio Giovenale, 
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Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que dissertou um rápido preâmbulo: Muito obrigado Presidente. 

Bom dia a todos. Estamos nós de novo no Plenário, ontem tivemos, peço só uma licença de um 

minuto, para comentar sobre o dia de ontem, 3 de dezembro. Excelência, um dia muito 

emocionante para todos nós, especialmente para mim, fiquei muito honrado com a concessão 

da medalha Serzedello Corrêa; e na ocasião até de agradecimento quando houve a indicação 

do nosso nome, eu falava que a medalha, embora laureie um passado de serviço, ela acaba 

vinculando o futuro, nós precisamos estar sempre fazendo jus à medalha, e é o que nós 

pretendemos. Nesses quatro, cinco anos de MPC imagino que algum esforço já foi feito de 

nossa parte, mas há muito a ser feito, nós temos consciência disso e contamos com essa 

concorrência de forças e de mãos para esse objetivo comum que é do Ministério Público de 

Contas. Então muito obrigado mesmo, muito me tocou a honraria de ontem. E sobre esse 

processo, Excelência, o exame da documentação apresentada revela que foram cometidas 

graves infrações às normas legais, todavia também permite a verificação por verossimilhança 

do nexo de causalidade entre as movimentações financeiras e os recibos de pagamento 

apresentados, restando aparentemente demonstrada a aplicação dos recursos estaduais na 

finalidade pactuada, sendo assim, o parecer ministerial foi pelo provimento parcial do pedido 

de rescisão formulado pelo recorrente, para que sejam consideradas as contas irregulares pela 

grave infração a norma legal, sugerindo, ainda, a retirada da condenação dos responsáveis, 

principal e solidário, à devolução do débito apurado no Acórdão nº 53.271, assim como da 

multa correspondente ao dano ao erário. No mais, que sejam mantidos todos os demais termos 

dos acórdãos nºs 53.271 e 54.557 com a manutenção das multas aplicadas aos senhores Flávio 

Giovenale pela instauração da tomada de contas e José Alyrio Wanzeler Sabbá. A presidência 

tornou pública a presença do advogado José Hermínio Feio, procurador do senhor Flávio 

Giovenale que fez uso da palavra conforme o preceito da ampla defesa: Excelentíssima Senhora 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Em seu nome, faço nossas as palavras do nosso 

bispo do baixo Tocantins, Dom José, do baixo amazônico Dom Flávio, reiterando o interesse 

dos dirigentes em prestar contas dos recursos que foram aplicados pelo estado. Esse processo 

de rescisão da nossa Excelentíssima relatora, hoje eu me senti feliz por estar ouvindo as 
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palavras dela para dizer: "Vamos recompor a verdade, vamos recompor os autos". A ação de 

rescisão não é uma ação de revisão, a Diocese de Abaetetuba não pediu uma ação de revisão, 

revisar o processo, pediu uma ação de rescisão para nós julgarmos um novo processo, novos 

fatos, novos documentos, nós não tínhamos de fato esses documentos em nosso poder, e foi 

apresentado em 2016 aqui pelo Tribunal. Esse convênio da SUSIPE, ele já pega, Conselheiro 

Cipriano, que já também o Conselheiro já falou sobre esse processo da SUSIPE com os 

convênios com a igreja católica em 2000, 2001, 2002, 2003 foram feitos esses convênios com 

base na boa fé, com base no contrato de boa fé entre igreja e SUSIPE, onde, depois do contrato 

celebrado a igreja assumiu toda a parte logística, a parte de entrega, a parte de tudo. E a 

SUSIPE não fez a sua parte, na verdade. Não fez sua parte conforme o decreto 2321 que nesse 

tempo vigorava, hoje seria o decreto 768 que iria reger esse convênio, dizia-se da 

responsabilidade do concedente: fiscalizar, emitir o laudo, apurar as falhas, o que foi feito? 

Nada. Apenas ficou a cargo da própria instituição fazer todo esse serviço. E não foi feito então 

esse serviço da fiscalização, não no seu todo, porque era acompanhado pela Superintendência 

de Abaetetuba, e era acompanhado também pelo delegado, pelo promotor, pelo juiz, e não há 

nenhum documento nos autos em que alguma dessas autoridades também requereu a prestação 

de contas ou a condenação da diocese por malversação dos recursos ou por não prestação de 

serviço. Então, afastada essa matéria nós passamos agora pelo critério da rescisória, então 

nós pedimos um parecer inicial em que todos os efeitos do acórdão fossem desprovidos, ou 

seja, as multas, e aceita a prestação de contas. Então, quando eu li que era o Ministério 

Público com o parecer pela parcialidade das nossas contas, eu queria pedir que nessa minha 

defesa fosse aceita a totalidade das nossas contas, porque em nenhum momento na prestação 

de contas os técnicos do TCE identificaram falhas que comprometam por inteiro a prestação de 

contas. Nós estamos falando em 2000, no ano de 2000, em Abaetetuba, Banco Bradesco, que 

nós temos todos os extratos e todos os extratos saíram para alimentação, comprovado pelos 

recibos. Recibos batidos à máquina ainda, datilografados. Esse termo não existia, tantos 

computadores para isso. Então, diante disso, que essa relação da rescisória não seja uma 

relação de poder, do estado contra a diocese, mas uma relação de direito, mas um direito da 

ampla defesa, e foi isso que nós fizemos em todos esses dois anos agora de processo, essa 

ampla defesa demonstrando os pagamentos, os recibos, demonstrando a boa fé do bispo Dom 
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Flávio, que hoje já não é nem mais bispo de Santarém, já está agora nomeado bispo do Acre, 

está indo para o Acre para uma outra missão. E a finalidade de afastar a rescisão do acórdão, 

ela é permitida na rescisória, então é o único instrumento que nós encontramos para fazer essa 

defesa. E muito bem-dito pela nossa relatora que este instrumento foi admitido como prova que 

nós trouxemos a boa fé e até a economia processual. Eu não vou me adiantar mais porque eu 

acho que no voto da relatora já estão contempladas as minhas expectativas, só vou pedir 

encarecidamente que o nosso Tribunal de Contas julgue as contas da Diocese de Abaetetuba 

hoje na sua totalidade. Dom Flávio não tem dinheiro para pagar 10 mil reais de multa pela 

tomada de contas. Se a tomada de contas foi feita no acórdão anterior a rescisória também vai 

buscar a revogação desta multa, não se mantendo, porque se provida a rescisória não se 

mantem mais a multa, não se mantem mais causa nem efeito para que possa ser deflagrada 

uma multa por uma tomada de prestação de contas que foi mandada para a Tailândia, não é 

nem de conhecimento do réu que foi aberta uma tomada de prestação de contas. Por fim, 

queria pedir também ao Tribunal que fosse notificada a Procuradoria Geral do Estado e a 

Fazenda Pública em Santarém uma tutela, porque hoje estão bloqueadas as contas do Dom 

Flávio. Mesmo a ação rescisória não tendo efeito suspensivo, mas o STJ já julgou que pode 

haver sim o efeito suspensivo, a ação foi transitada, foi tramitada dentro da 6a Vara da 

Fazenda em Santarém, e hoje Dom Flávio tem bloqueado o dinheiro que ele recebeu durante o 

ano para sua manutenção 19 mil 185 reais e 95 centavos, são recursos provenientes da sua 

manutenção como padre. Então estão bloqueadas as suas contas, então pede uma tutela 

reparatória para que este processo também além de chegar a um final que possa ser o réu 

justo, também haja essa tutela para que possa reparar o que foi feito durante esses dois anos 

diante da consequência do acórdão anterior. Agradeço muito, como falei, trago aqui a fala dos 

nossos bispos e agradeço à doutora relatora pela oportunidade desta minha manifestação; e a 

todos desse Tribunal por acatar este pedido. Muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

voto no sentido de conhecer do Pedido de Rescisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, 

para que as contas sob a responsabilidade do Senhor Flávio Giovenale, sejam julgadas 

regulares, com a consequente exclusão da solidariedade atribuída ao Senhor José Alyrio 

Wanzeler Sabbá, ante a ausência de dano ao erário. Diante da reforma do Acórdão 
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n.53.271/2014, nos termos acima apontados, também determinar a exclusão das multas 

anteriormente aplicadas ao senhor Flavio Giovenale, pelo dano causado ao erário e pela 

instauração da tomada de contas, acatando as justificativas apresentadas. Por fim, considerando 

que o item III do Acórdão n.º 53.271/2014 não foi impugnado no presente Pedido de Rescisão, 

o referido item deve permanecer na forma estipulada pelo Acórdão n° 54.557/2015. 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. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/52308-0, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Casa do Estudante 

Universitário do Médio Amazonas, responsável Walter Figueiredo de Almeida Júnior, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Antes 

da relatoria do processo epigrafado, Sua Excelência promoveu rápida manifestação: Senhor 

Procurador de Contas, Doutor Patrick Mesquita, muito bem-vindo. Aproveito para 

cumprimentar Vossa Excelência pela medalha Serzedello Corrêa que Vossa Excelência 

recebeu no dia de ontem, também é extensivo esses cumprimentos e parabéns a todos os 

integrantes do Ministério Público de Contas, a sessão era solene e tem que seguir um 

protocolo, nós não pudemos nos manifestar, mas no pronunciamento proferido pela senhora 

Presidente foi dito que a comenda foi um sentimento da casa, um desejo da casa, e a 

propositura, assim como a sua aprovação, sendo de iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves, 

mas foi a unanimidade da casa. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, transmita aos 

nossos amigos e integrantes do Ministério Público de Contas os parabéns, é uma medalha que 

representa muito para todos nós pelo rigor, os critérios que adotamos para aprovar o nome de 

uma pessoa aqui. Disse ontem ao Ministro Marcos Bemquerer Costa que ele é o terceiro 

ministro no Tribunal de Contas da União ao receber uma medalha em toda a história de 70 

anos do nosso Tribunal. O Conselheiro Sebastião Helvécio é o primeiro conselheiro fora do 

estado do Pará a receber uma medalha Serzedello Corrêa. O segundo certamente, já está 

aprovado, de iniciativa do eminente Conselheiro Cipriano Sabino é o Presidente do TCM do 

Rio de Janeiro, Thiers Vianna Montebello. Então, Doutor Patrick, o evento de ontem, ele 

transmite esse nosso reconhecimento aos senhores que vieram para cá através de concurso 

público abraçar essa terra, o estado do Pará. E hoje no exercício do cargo dedicam tempo e 
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estudos em prol da sociedade paraense, e o que o tribunal fez ontem foi reconhecer esse 

trabalho, esse valor que vocês têm para a sociedade paraense e para a instituição Ministério 

Público de Contas e no nosso caso aqui, mesmo sendo uma instituição independente, é esse 

olhar respeitoso para o Ministério Público de Contas, e também a decisão acertada ao mesmo 

tempo de poder dar medalha a todos os integrantes, que praticamente todos chegaram ao 

mesmo tempo aqui, diferença de meses ou de ano, mas foi a turma que veio do último concurso 

público. Então Vossa Excelência, eu não sei se é o mais jovem, fiquei aqui com a dúvida se é o 

Doutor Stanley o mais jovem na idade, mas creio que Vossa Excelência é um dos mais jovens, 

então parabéns a Vossa Excelência, extensivo a todos eles. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que também 

sintetizou manifestação: Obrigado, Presidente, só agradecer as doces palavras do Conselheiro 

Luís, que sempre é muito carinhoso para conosco, e só registrar que também nos dignificou 

muito dividir essa honraria com esses dois gigantes do controle externo, que são o Conselheiro 

Helvécio e o Ministro Substituto Bemquerer. Logo após, ratificou o parecer exarado nos autos, 

opinando pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental aos 

senhores Mário Andrade Cardoso e Otávio de Souza Pinheiro Neto. A presidência informou 

que embora regularmente notificados, os responsáveis supra, não estiveram presentes e nem se 

fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu boto no sentido de julgar as contas 

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

regimental pela intempestividade. No tocante à aplicação da multa regimental pela ausência do 

Laudo de Acompanhamento, reconhece a prescrição quinquenal. Seguiu-se à votação: 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, antes de 

manifestar o voto, eu quero aproveitar, já que a pauta me parece bem curta, cumprimentar 

Vossa Excelência pela Presidência e os trabalhos que vem sendo desenvolvidos e 

cumprimentar o Doutor Patrick que está aqui conosco na sessão. Aproveito para cumprimentar 

os Conselheiros, meus colegas aqui de trabalho, Conselheiro Nelson Chaves, nosso decano 

Presidente, Presidente Conselheiro Luís Cunha, Conselheira Rosa Egídia, os Conselheiros 

Substitutos Doutor Julival, Doutora Milene, Doutor Edvaldo, à Secretaria e aos internautas 
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que acompanham as transmissões das sessões do Tribunal, sejam sempre bem-vindos, a 

audiência das pessoas que nos acompanham pela internet é muito importante. Mas eu pedi 

para votar e falar um pouquinho sobre a reunião de ontem, dia 3, uma reunião muito especial, 

importante, e o Conselheiro Luís Cunha foi muito feliz quando fez o comentário dele e eu 

queria também no bom sentido imitar o Conselheiro Luís Cunha e fazer uma breve reflexão 

com relação à reunião de ontem. Ontem foi uma reunião importante para o Tribunal de 

Contas, nós tivemos a oportunidade de agradecer, de dar parabéns, reconhecer o trabalho 

desempenhado pelo Ministro Marcos Bemquerer, pelo Conselheiro Sebastião Helvécio, e pelo 

Ministério Público de Contas e hoje está aqui o Doutor Patrick, e todos, Doutora Silaine 

Vendramin recebeu como procuradora-geral do Ministério Público e todos os integrantes, 

membros do Ministério Público de Contas. Doutor Patrick, a demonstração da importância do 

trabalho do Ministério Público, da sua independência, da sua parceria, da colaboração que 

tem com o Brasil, posso dizer assim, porque em todos os tribunais, no que se refere ao controle 

externo e o que é importante isso para o Brasil, a Constituição de 88 consagrou isso. Então é 

uma demonstração não só de carinho, de amizade, mas principalmente da importância do 

reconhecimento, do trabalho de Vossas Excelências junto ao Tribunal e independente de ser 

junto ao Tribunal, para a sociedade. Eu lembro, Vossa Excelência, que eu também recebi essa 

comenda e guardo com muito carinho, tenho muito orgulho de ter recebido essa homenagem. O 

General Ferreira, Comandante Militar do Norte recebeu, Jarbas Passarinho, governador 

Simão Jatene, Ministro Marcos Bemquerer, o Almirante Alípio, o Brigadeiro, ou seja, graças a 

Deus os Conselheiros tem tido esse discernimento e essa preocupação no sentido de dar à 

medalha a importância que ela merece, devida. Então é o reconhecimento do trabalho de 

Vossas Excelências, eu lembrei apenas algumas das autoridades que receberam mais 

recentemente, vamos dizer assim, nos últimos anos, mas que mostra também o critério que o 

Tribunal tem ao conceder, ao escolher, e dizer a Vossa Excelência e a todo o Ministério 

Público de Contas que Vossa Excelência merece e tem trabalhado de forma significativa, não 

só o empenho, o desenvolvimento do Pará, mas que também dando bons exemplos para o 

Brasil em outros Tribunais, enfim, é uma referência. Então, parabéns, obrigado, de coração e 

Conselheiro Nelson Chaves, como disse o Conselheiro Luís Cunha, efetivamente viu que tinha 

o Conselheiro Nelson indicadores, O Cipriano um, o outro dois, para evitar isso o Conselheiro 
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Nelson já disse: “Vamos todos indicar, assinar embaixo”. E ele como decano, experiente, que 

sabe conduzir as coisas imediatamente teve a concordância de todos e todos assinaram e é um 

reconhecimento do trabalho, é uma forma de agradecer e de mostrar que vocês são 

efetivamente importantes para o Brasil, e aqui no caso para o Pará.  Então, assinei a 

propositura do Nelson, acompanhei, votei com alegria, com orgulho, com a consciência 

tranquila de que é merecidíssima essa honraria, essa homenagem a Vossa Excelência e a todos 

os seus colegas e como um todo ao Ministério Público de Contas. Eu faço essas referências à 

presidente, imitando aqui, no bom sentido, o meu colega Luís Cunha e eu quero acompanhar o 

voto do eminente relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: De acordo com o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Limas de Oliveira: Acompanho o voto do relator. Terminada a votação a presidência 

proclamou que resolveu o plenário unanimemente acolher a posição do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51096-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Medicilândia, responsável Nilson Cavalheiro Samuelsson, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento dos 

preceitos legais e regimentais, foi ouvido  o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, atribuir responsabilidade solidária pelo débito entre o seu responsável e o 

senhor Paulo Elcídio Chaves Nogueira, além das aplicações da multas regimentais aos seus 

responsáveis extensiva aos senhores Nilson Daniel e Noêmia de Sousa Jacob e ainda que os 

responsáveis deverão ser inabilitados para o exercício do cargo em comissão ou função de 

confiança na administração estadual, pelo prazo de até cinco anos e proibidos de contratar com 

o Poder Público Estadual ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, pelo prazo de até três anos, bem como deverão ser inscritos no cadastro de 

inadimplentes do TCE/PA. A presidência tornou público que embora regularmente notificado o 

responsável supra não se fez presente e nem representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

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

voto para julgar as contas irregulares, declarar o senhor Nilson Cavalheiro Samuelsson em 

débito com o erário estadual na importância de R$11.006,33 (onze mil, seis reais e trinta e três 

centavos). No tocante à aplicação das multas regimentais, reconhecer a prescrição quinquenal e, 
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aplicar ao senhor Nilson Daniel a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

atendimento à diligência. 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. No mesmo seguimento, foi anunciado o Processo nº 

2018/50722-4, que trata da Representação formulada pela Empresa Edza-Planejamento, 

Consultoria e Informática Eireli, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha que antes dessa relatoria, revelou o seguinte 

pronunciamento: Senhora presidente, doutor Patrick, represenntante do Ministéiro Público de 

Contas, senhores conselheiros e senhores conselheiros substitutos, a todos bom dia.  Antes de 

iniciar a relatoria, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os membros do 

Ministério Público pela medalha recebida. Algumas pessoas são honradas pela medalha; e 

outas honram a medalha. E o dia de ontem foi bem significativo para representar isso a cada 

um dos membros do Ministério Público de Contas, sendo o Ministro Marcos Bemquerer Costa 

uma pessoa muito importante e de muito prestígio paa o controle externo. E o Conselheiro 

Sebastião Helvécio, da mesma forma, é também de grande relevância para o controle, e que 

representam isso. Então vocês engrandecem a medalha Serzedello Corrêa em função, 

principalmente, do histórico e da trajetória desse grande homem que foi para o Brasil e para o 

controle externo como um todo. Parabéns. Estenda mais uma vez os parabéns para os seus 

colegas do MPC. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pela improcedência da Representação, com o consequente arquivamento dos autos após 

a regular ciência da interessada. A presidência informou que embora regularmente notificado, 

nenhum representante da empresa supra se fez presente ou representar à sessão. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de conhecer a presente representação para 

que seja praticada a extinção do processo sem resolução do mérito com o consequente 

arquivamento dos autos. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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, e não havendo matéria de tino administrativo, a presidência 

expôs os seguintes fatos: Encerrada a pauta de julgamentos, esta Presidência reitera o convite 

encaminhado através da ECAV aos senhores Conselheiros, Conselheiro Substituto, ao 

Ministério Público, para celebrar os 12 anos da existência da ECAV. O TCE Pará instituiu em 

2006 a Escola de Contas por meio da resolução 17.278 tendo por objetivos não só o contínuo 

aperfeiçoamento do corpo técnico do próprio Tribunal, como ainda a formação contínua dos 

servidores públicos estaduais, municipais dos agentes públicos dos servidores de instituições 

públicas e privadas, mas sobretudo a construção de uma administração pública norteada pela 

ética e atuante em prol de uma sociedade caracterizada pelo exercício pleno da cidadania. Por 

proposição do Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves, referendada por 

unanimidade por seus pares, na sessão plenária de nove de setembro de 2010, foi aprovada 

denominação da Escola de Contas por meio da resolução 17893 de 2010 o nome de Alberto 

Veloso, homenageando o ex-servidor desta corte de contas falecido naquele ano. No último dia 

30 de novembro de 2018, nossa escola completou 12 anos de existência, motivo pelo que hoje, 

para celebrar as conquistas alcançadas ao longo de sua trajetória permeada de desafios e 

conquista, está nessa programação onde a partir das dez e 30, já deve ter iniciado e senão deve 

estar esperando a nossa presença, a presença do Presidente do Conselho Consultivo que vem 

desenvolvendo o trabalho junto à escola, e do Conselheiro Luís Cunha, e a Conselheira 

Substituta Milene e de todos nós para que prestigiemos a essa escola que já vem dando frutos 

ao longo desses anos, não só para o nosso tribunal, mas para toda a sociedade paraense. Esta 

Presidência também reitera o convite para amanhã, onde o Tribunal de contas e procuradores 

do Ministério Público de Contas do Pará, em observância, uma parceria nossa ao programa de 

capacitação de Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do Ministério Público 

executado pela Escola de Conta Alberto Veloso, que visa estimular e promover o debate 

contínuo dos temas relevantes aplicado ao controle externo com foco na atuação judicante dos 

membros do Tribunal de Contas realizará amanhã mais uma edição da referida capacitação. O 
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tema controle externo e sustentabilidade, a ser ministrado pelo Doutor Juarez de Freitas a ter 

início às nove horas da manhã e seu encerramento às 13 horas, no mesmo local de sempre, 

onde nós já realizamos esse ano duas edições, capacitação de membros e amanhã, a partir das 

nove horas também nós teremos mais uma edição deste ano de 2018, estamos confiantes de que 

o esforço conjunto para a realização de mais esta edição somado à troca de experiência, o 

engajamento e o entusiasmo dos participantes resultará no alcance dos objetivos deste referido 

evento. Doutor Patrick puxou, vários Conselheiros já se manifestaram, mas esta Presidência 

também gostaria de dizer e também colocar à disposição de mais algum dos Conselheiros que 

quiserem se manifestar, os Conselheiros Substitutos, acerca do evento de ontem. Inclusive, 

agradecendo a atenção dos Conselheiros da bancada dos presidentes ali, Nelson e Cipriano e 

Luís Cunha, que no momento da minha fala me alertaram para que nós pudéssemos inclusive 

ter a participação e eu me sinto feliz de ter dividido com o nosso Ministro a nossa fala, que deu 

uma maior consistência no evento, uma maior alegria para todos nós. Ontem realmente foi um 

dia memorável para o nosso Tribunal de Contas. Quero agradecer a iniciativa do Conselheiro 

Nelson, do Conselheiro Cipriano e de todo o Plenário, que abraçou esta causa para que nós 

pudéssemos ontem ter este momento aqui pela manhã em que nós percebemos no olhar não 

somente dos que estavam recebendo, mas de todos aqueles que participaram desse momento de 

felicidade onde acertadamente mais uma vez nossa instituição concede a nossa maior 

comenda, a mais alta comenda desta corte a pessoas realmente dignificam o nome e como disse 

o Doutor Patrick, ele não só pelo que já fez, mas o compromisso de a partir de então recebendo 

essa comenda do maior compromisso de dignificar o nome daquele que leva a honraria de seu 

nome que é o nosso Serzedello Corrêa, o paraense, esse homem que se destacou não só no 

nosso estado, mas no Brasil todo. E se destacou e teve a coragem de instituir as cortes de 

contas onde ele deu o chute inicial instituindo o Tribunal de Contas da União. Portanto, 

parabéns aos que propuseram, a todos nós que aprovamos as resoluções, a todo o Tribunal e 

servidores que fizeram de tudo para que realmente o momento fosse de felicidade para todos. 

Onde nós tivemos a presença do Ministro Marcos Bemquerer, do ex-presidente do IRB, Doutor 

Sebastião Helvécio e de todos os nossos procuradores recebendo esta comenda, um evento que 

nos proporcionou alegria durante a manhã e essa alegria, Conselheiro Luís, se estendeu até a 

noite. Eu quero agradecer ao Conselheiro Nelson que nos sugeriu desde o ano passado e esse 
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ano ele persistiu na sugestão e sugeriu que nós trouxéssemos não só o nosso coral para a 

cantata de Natal, mas que convidássemos outros corais e a sua sugestão, Conselheiro Nelson, 

foi realmente formidável, trouxe para nós naquela noite, mesmo com tanta chuva de ontem, 

mas não tirou o brilho da festa para que nós, o Tribunal de Contas pudéssemos fazer essa 

abertura do mês natalino com esse evento que superou o ano passado. Quer dizer, nós já 

estamos na segunda edição superando muito mais a primeira, e com essa ideia de convidarmos 

os outros corais e mais a banda do Exército, que deu um show Conselheiro Luís, Conselheiro 

Nelson, nós todos estávamos assim radiantes, todos os que puderam participar e hoje inclusive 

chamou atenção a própria imprensa, nós tivemos a presença da imprensa aí, liberal, a RBA 

também esteve aí e fazendo a cobertura do evento que deu um brilho para o início do Natal do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Nós tivemos a presença da Procuradora Geral do 

Ministério Público de Contas também que abrilhantou a noite e o desenvolto de todos os 

corais, as apresentações inclusive com coreografias belíssimas, Conselheiro Luís. Foi assim, 

uma surpresa até para nós, Conselheiro Nelson, esse momento dessa cantata, e hoje o nosso 

coral a partir de hoje, ele vai durante as terças e quintas-feiras ao meio-dia, fazer a 

apresentação como aconteceu no ano passado todas as terças e quintas-feiras aqui na entrada 

do Tribunal de Contas do Estado, vai estar se apresentando. Então parabéns ao nosso coral, 

parabéns a todos os corais que se apresentaram ontem, que deram um show, como eu disse, 

nem a chuva tirou o brilho, muito pelo contrário, a chuva resfriou para que o brilho fosse bem 

maior. Foi muito lindo ontem, e nós parabenizamos a todos a parceria da FIEPA do coral 

Ecos, do coral da Advocacia Geral da União, do coral da FIEPA, do coral da Santa Casa de 

Misericórdia, enfim, do nosso coral, ao final eles se juntaram e deram um show. Enfim, foi 

muito prazeroso, um espetáculo, quem não deu para ver, eu acredito que hoje, porque passou 

ontem à noite no Jornal Liberal, hoje deve estar passando também nas emissoras que estiveram 

aqui, ainda deve repetir, e quem não pôde participar, que possa assistir talvez, com certeza 

deve ter nos sites das emissoras que se fizeram presentes. Portanto, o nosso agradecimento, 

agradeço a você, Conselheiro Nelson, mais uma vez por ter nos permitido essa ideia de trazer 

mais esse momento, as parcerias que vieram sem custo nenhum para a nossa instituição. 

Também esse ano nós temos um grande objetivo e eu quero compartilhar e pedir que todos os 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, que todos os servidores, ao nosso parceiro Ministério 
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Público, que nós tenhamos a sensibilidade das doações de fraldas para as crianças da Santa 

Casa de Misericórdia, nós fizemos uma pesquisa e o que mais nos foi solicitado e colocado à 

dificuldade que muitas pessoas que nasce, principalmente as crianças que nascem na Santa 

Casa precisam, são crianças carentes e precisam de fralda do tamanho P e tamanho de recém-

nascido. Então utilizam bastante, é um produto, um material muito utilizado e nós estamos 

neste Natal fazendo a coleta através do nosso cerimonial, quem não puder doar hoje doa 

amanhã, nós temos até o dia 14 para fazer essas doações e o cerimonial nós estaremos fazendo 

entrega no dia 14 juntando todo o material arrecadado e levando para a Santa Casa, inclusive 

o nosso coral também já se programou para, durante o período do Natal esse período do mês 

de dezembro e até a Santa Casa e prestar homenagem com as músicas do nosso coral. 

Portanto, nós queremos lembrar e pedir para que nós façamos, eu gostaria de pedir ao Doutor 

Patrick também que possa lembrar que nós estamos, o Ministério Público nos solicitou a 

parceria para dia 15 e eu gostaria que ele até falasse sobre este assunto, sobre um projeto que 

eles também abraçaram e nos solicitaram o apoio para que nós possamos compartilhar desta 

parceria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Patrick Bezerra Mesquita: 

Obrigado, Presidente pela oportunidade da palavra. Realmente a minha Procuradora Geral 

tinha até pedido e fico feliz de Vossa Excelência antes mesmo de eu pedir a palavra já 

concedeu para falar sobre esse assunto, que vai ser a primeira caminhada do Ministério 

Público contra a corrupção, é um evento que foi gerido e pensado dentro do Ministério Público 

do Estado de Contas e Federal para comemorar o aniversário, na verdade a data do Ministério 

Público é 14 de dezembro e também a data da luta contra a corrupção que é dia 9 de dezembro 

como o Ministério Público é um ator muito importante nesse combate à corrupção se imaginou 

uma caminhada no Parque do Utinga, que é um patrimônio paraense, Conselheiro Nelson 

Chaves tem muito apreço e carinho pelo Parque do Utinga, todos nós temos e aliás, queria até 

pontuar que os trabalhos feitos pela auditoria operacional ambiental foram até comentados 

ontem pela equipe ambiental aqui do Tribunal de Contas, são absolutamente brilhantes, 

sempre acompanho a servidora Francimary sempre trabalha muito bem al no Parque do 

Utinga e nós vamos fazer uma caminhada no Parque do Utinga, as inscrições são durante essa 

semana no site do Ministério Público de Contas, a pessoa tem que validar a inscrição, recebe o 

material e dia 15 de dezembro às sete e meia e nós vamos começar a caminhada, vão ter 
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instrutores de academia, vai ter todo o aparato para acompanhar o exercício físico, nada muito 

exigente, vai ser uma caminhada, não é uma corrida como o Conselheiro Nelson, de vez em 

quando nós nos encontramos ali na orla correndo, mas vai ser uma caminhada dessa vez e 

queríamos convidar a todos, os internautas especialmente que estão acompanhando a sessão e 

agradecer o apoio, Conselheira, foi entusiasmado, foi espontâneo e imediato, assim que nos 

reunimos essa semana agora ainda, semana passada na verdade, Vossa Excelência 

disponibilizou toda a ajuda possível, agradecemos muito, embora seja um evento feito pelos 

Ministérios Públicos, os órgãos parceiros têm entrado com vigor e o Tribunal de Contas que é 

um órgão certamente dos protagonistas no combate à corrupção também não poderia estar de 

fora, está nos apoiando com muito vigor. Aproveitar a oportunidade, Excelência, sei que nós já 

agradecemos algumas vezes, mas a gratidão nunca é pouca para falar a última vez sobre a 

medalha. Eu lembro que eu estava aqui na sessão quando foi aprovado o layout, estava sendo 

apresentado e eu não me recordo se a Presidência já era da Doutora Lourdes ou estava ainda 

com o Presidente Luís Cunha, não lembro. Eu lembro que eu estava na sessão nesse dia que 

estava sendo explicada a razão, layout, os Conselheiros faziam sugestões, eu lembro até do 

Conselheiro Cipriano fazendo algumas sugestões muito pertinentes sobre os Tapajós, sobre 

Santarém, sobre as regiões do Pará, e eu me ficou muito marcado da beleza e do significado da 

medalha, embora a medalha já conte vários anos, ela estava sendo remodelada naquela 

oportunidade, e eu nem nos meus melhores sonhos, nem nós de todo o Ministério Público 

poderia imaginar que a receberíamos assim e o carinho que foi transmitido, a sensação que 

nos dá é que nós não queremos nem tirar a medalha, almocei com a medalha ontem, só tiramos 

para tomar banho Excelência, está sendo uma certa dificuldade se desvincular um pouco da 

medalha agora, estamos muito apegados. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Iniciou na gestão do Conselheiro Luís e ele 

convidou o Conselheiro Substituto Julival que se debruçou, pesquisou, ele foi o entusiasta 

desse momento, Doutor Julival ele colaborou muito e dividiu conosco, todos realmente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, eu quero pedir um “aparte do aparte”. Eu acho que Vossa Excelência é muito 

importante aqui no momento oportuno fazer um reconhecimento aqui a uma pessoa, ele já está 

em uma certa idade, um médico de Belém, Doutor Habib. Ele tem uma história na criação de 
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medalhas no estado do Pará. Ele criou várias medalhas e a nossa foi uma delas, e ele pediu 

auxílio de um cidadão também já idoso chamado Valter que parece que está perdendo a visão, 

não é, Conselheiro Julival? E eu não sei em que momento, depois, de que forma nós 

poderíamos homenageá-lo Doutor Habib, médico, que foi o criador e quem o assessorou, o 

senhor Valter. E o Conselheiro Julival, a meu pedido, eu pedi que ele desenvolvesse, primeiro, 

a resolução, melhorasse a resolução para que ela tivesse uma maior consistência e uma maior 

estruturação da sua formalidade e o projeto de medalha. E ontem eu quero dizer também, 

porque, como eu digo é “um aparte do aparte”, e a gentileza do Doutor Patrick e da 

Presidente, Presidente só Vossa Excelência por estar Presidente pôde usar ontem o colar do 

Presidente, porque não existia a figura do colar do Presidente, no caso agora, da Presidente. 

Ficou muito lindo o colar, o MPC já tem o colar. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós estamos inclusive preparando 

para entregar para os três, para vocês três. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas no caso a nossa que foi uma medalha, nós já 

ganhamos a medalha, nós tivemos o privilégio de colocar uma nova medalha, a medalha ficou 

um primor. Então eu concordo com o elogio de Vossa Excelência, Doutor Patrick, e obrigado 

Presidente por permitir esse “aparte do aparte”, para fazer justiça ao Doutor Julival, Doutor 

Habib e ao senhor Valter, que fizeram parte dessa história, da nova medalha Serzedello 

Corrêa. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Verdade. Não foi fácil, quando a empresa que estava 

confeccionando a medalha mandou, nós observamos que ela precisava melhorar, nós exigimos, 

nós retornamos e pedimos que ela fosse realmente aquilo que nós tínhamos solicitado. Eu vou 

dizer que o cerimonial, o gabinete da Presidência foi extremamente exigente pela confecção, e 

o Doutor Habib tinha indicado essa empresa, mas mesmo a empresa indicada após a 

confecção, o cerimonial e o gabinete perceberam que precisava melhorar nós devolvemos e 

eles mandaram daquela forma como o orgulho imenso para todos nós inclusive utilizarmos 

essa medalha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente. Hoje eu já imitei o Conselheiro Luís Cunha, essa é a segunda vez. 

Peço ao Doutor Patrick e a Vossa Excelência, a palavra está com o Doutor Patrick, não vamos 

esquecer. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 
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Lima de Oliveira: Nós pedimos licença para ele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero também fazer o registro de 

parabenizar, cumprimentar o Conselheiro Luís Cunha na Presidência, em diversas ações, 

atitudes e projetos e obras, essa também foi mais uma delas e ontem permitiu pela primeira vez 

depois de todas as mudanças fazermos o que aconteceu ontem. E também o Conselheiro Julival 

pelo empenho. Não foi feito em uma semana, demorou muito tempo, ele pesquisou como lhe é 

peculiar, Doutor Julival se aprofundou na questão, conversou com os gabinetes, pelo menos a 

mim, senão com todos os Conselheiros, então cumprimentar o Conselheiro Luís Cunha de 

outras ações, obras, projetos e esse foi um deles que já renovar, a nova resolução, a nova 

medalha, enfim. Foi possível fazer essa sessão de ontem, então parabéns Conselheiro Luís 

Cunha, parabéns Doutor Julival pela dedicação e agradeço à Vossa Excelência por tudo. 

Obrigado e devolvo a palavra a Vossa Excelência, que depois deve devolver para o Doutor 

Patrick que é o que está com a palavra.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Rapidamente, só para meter um pouco a colher nisso, mas de 

maneira muito breve. Primeiro destacar a competência até da numismática do nosso 

Conselheiro Julival, o estudo das medalhas, numismática eu acho que é o estudo das medalhas, 

mas dedicou-se profundamente ao trabalho e saiu a contento como o Conselheiro Luís falou, 

Doutor Habib e o Senhor Valter trabalharam nesse sentido de maneira que isso enobrece, isso 

embeleza, ela na realidade é uma medalha bonita para um gesto bonito, para a condecoração 

bonita. Eu queria dizer que nós aqui nada mais fizemos Doutor Patrick, dizer aos seus colegas 

ontem, Vossa Excelência, eu simplesmente fui um portador daquilo que sentia no espírito de 

todos os Conselheiros, mas dar seguimento à sábia lição que dá o Rui Barbosa, em que não se 

trata com igualdade os desiguais. E esta casa aqui, eu acho que acima de tudo devemos 

registrar isso, que muito mais que extremamente honroso, é como o cargo da nossa 

Presidência, mas todos eventualmente já passaram ou passarão por ela, como exatamente no 

Ministério Público de Contas. E nesse momento de uma virada de página no Ministério 

Público de Contas pela força do destino, força primeiro da legalidade quando deixou o cargo 

Doutor Antônio Maria que era o mais antigo como foi lá o meu queridíssimo amigo Pedro 

Crispino, pai da Rosinha, nossa Conselheira, houve uma nova geração que coube como na 

maratona da vida, nas corridas de atletismo, no revezamento cabe exatamente a passagem do 
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bastão. E nós sempre esperamos que aquele que recebe o bastão corra mais do que o entregou 

para que afinal de contas a equipe seja vitoriosa. Esse é um fato histórico no Ministério 

Público de Contas, Vossas Excelências todas, todas as Excelências que estão lá, Vossa 

Excelência e os demais companheiros, a Doutora Deila, Doutora Silaine que hoje é 

Procuradora Geral em uma faixa etária muito pequena ainda e ainda já revestida de muita 

experiência profissional como este Plenário e pela internet, todos nós constatamos. Quando 

conversamos a respeito da medalha, só destacar o que está no exercício da direção no 

momento e aí exatamente para este ponto eu quero chamar atenção, é porque todos igualmente 

merecem a mesma distinção independente da função que ocupam, o cargo é o mesmo. Nós 

esperaríamos aqui para uma condecoração ao último que recebesse quase 15, 16 anos, 

considerando um mandato de dois anos quando nós não estamos ali e com devido respeito com 

toda a vênia, não é o Procurador que esteja eventualmente, mas é a figura dos Procuradores 

que para nós nos desempenha na competência são todos iguais, na parte administrativa iniciou 

com um trabalho brilhante do Doutor Felipe que está tendo continuidade pela Procuradora 

Silaine e em seguida outros virão, exatamente para que cada um que se sequência possa fazer 

um trabalho aprimorado em benefício da coletividade, então eu vejo esse aspecto aqui único, 

que até nós conversando quando um novo Procurador será merecedor disso muitos anos se 

passarão. Então acho que foi um momento de alegria, de congraçamento, porque não houve a 

condecoração de um a outro, mas pôde ser constatado que foi um momento que a entidade 

convocada condecorou um grupo que merece respeito, o carinho, o apreço que nós temos ao 

longo desse tempo até desenvolvido uma relação fraterna no nosso dia-a-dia. O outro ponto 

que a Conselheira destaca aqui e fala da criação da Escola de Contas e todos praticamente 

que estão aqui no Plenário já de alguma forma colaboraram, estou falando aqui os 

Conselheiros, já passamos pela escola, Conselheira Milene é integrante do Conselho de 

Administração, esse trabalho meritório que não se isola no elogio de uma só pessoa, e na 

realidade ele é a consequência de um trabalho múltiplo. Eu sempre digo que são mãos 

benfazejas que pegam eventualmente uma pequena ideia e transformam em uma coisa concreta 

e que todos aproveitam e sobretudo em direção à sociedade. Esse evento que ontem aconteceu 

aqui sob ainda a queda de uma pequena chuva, Conselheiro Luís, Doutora Silaine, Presidente, 

tive o prazer de comparecer e é uma tradição e ao mesmo tempo, no mundo que atravessamos 
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hoje é o estender de mão em uma época tão fraterna que deve ser, agora mesmo o Conselheiro 

Cipriano me mostra um vídeo aí que chega pela internet, o cidadão entra em uma loja de 

conveniência o oficial do Exército morto como se fosse uma coisa absurda, chocante pela 

imagem, esse mundo que está tão carente da fraternidade, do amor no momento do Natal nós 

despertamos esse tipo de sentimento. Algumas coisas nós notamos como detalhe, mas essas 

coisas precisam ser mencionadas, nós tivemos aqui o Conselheiro Luís Cunha há de concordar 

comigo, uma exibição belíssima de todos os corais e vou fazer uma distinção porque eles 

estavam colocados de forma distinta até pela operacionalidade que a banda de música do 

Exército, eles não iriam deslocar uma banda de música aqui em uma noite para um evento 

patrocinado pelo Tribunal se também não devotasse respeito à esta casa, ele dava uma 

desculpa dizendo que a banda estava ocupada e não vinha para cá. Foi um espetáculo, e 

acredito pelo sentimento, pelo objetivo a ser alcançado e que nada mais é da fraternidade e do 

festejamento dessa época tão importante e revigorar no coração de todos o sentimento da 

fraternidade e da compaixão, da solidariedade, foi um momento muito bonito aqui, as 

televisões filmaram, e mesmo debaixo daquela chuva as pessoas que estavam aqui não 

arredavam o pé, as pessoas passavam nos ônibus em torno do que estava vendo e foi uma coisa 

muito bonita de ser ver, até porque houve uma coreografia que eu também não sabia. Então, de 

repente lá, os integrantes do coral, e foi bonito Conselheira Rosa, pena que Vossa Excelência 

teve compromisso e não pôde comparecer, espero que isso marque uma tradição do que? Da 

suntuosidade? Absolutamente, é a tradição da fraternidade, de chegar junto, de olhar o outro, 

ver como o outro está passando, então nesse sentido foi um dia muito feliz. Tivemos uma 

reunião aqui pela manhã, não viu dizer nada a respeito do Conselheiro Sebastião Helvécio, foi 

Secretário de Saúde do estado de Minas Gerais, quase 600 municípios, Presidente do Conselho 

no Instituto Rui Barbosa quando teve lá a participação decisiva em nosso nome e do 

Conselheiro Cipriano, no que se refere à discussão da Lei Kandir. O Pará tem a receber da 

União 38 bilhões de reais, é mais do que os 28 e mais alguma coisa do orçamento anual e esse 

trabalho denodado até brinco aqui com o Cipriano Kandir de Oliveira que tem empunhado 

essa bandeira com o apoio de todos nós e essa condição que foi única, porque eu nunca vi 

nesses anos que já estão se passando tantos nas instituições por onde andamos, por onde 

vivemos, a condecoração de uma instituição para outra, isso é absolutamente inusitado e não 
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se deve isso a um desejo, por exemplo, de uma reciprocidade material, de uma bajulação, de 

um sentimento menos nobre, mas unicamente o respeito, o apreço e a admiração pelo trabalho 

que desenvolve. Isso já está inclusive manifestado não só em uma sessão de ontem, quando na 

luta que eles desenvolvem no sentido da concretização de suas prerrogativas administrativas, 

este Tribunal de Contas não de hoje, mas nunca faltou esta luta do Ministério Público de 

Contas e nós sabemos humildemente que fortalece a luta deles, mas no Pará tem o exemplo, 

pode não estar no Brasil, mas no Pará tem, inclusive muito bem, de maneira que eu acho que é 

um momento para nós, do ponto de vista cidadão, do ponto de vista republicano festejar aqui. 

Foi uma festa simples, mas as coisas simples na minha modestíssima visão terminam sendo as 

mais bonitas, porque se elas podem não ter tanta suntuosidade, elas podem ter muito em 

autenticidade, que foi o que aconteceu aqui. Era exatamente o olhar de irmãos uns nos olhos 

dos outros e festejando e reconhecendo sobretudo o trabalho que fazem com dedicação, com 

competência em prol da nossa sociedade, então está de parabéns o grupo do Ministério 

Público de Contas, mas acho que nós todos aqui que não seja em causa própria, mas nós todos 

aqui neste Plenário, e quero me dirigir também à bancada ali dos Conselheiros Substitutos, 

porque eu tenho plena e absoluta certeza, embora não tenho por uma questão institucional 

votado na medalha, mas tenho plena certeza e convicção que todos eles se sentiriam honrados 

como simbolicamente estão honrados na concessão dessas medalhas, então Doutor Patrick, o 

meu abraço, ratifique o nosso apreço, a nossa consideração aos seus colegas, e dizer que foi 

uma manhã muito feliz, que todos nós presenciamos no dia de ontem aqui. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Patrick Bezerra Mesquita: Excelência, muito me honra ser 

aparteado por Vossas Excelências. E só para sintetizar todo esse agradecimento, o que vos 

garanto Excelência, é que não sentaremos preguiçosamente sobre a medalha, não, pelo 

contrário, ela nos desafia a sermos cada vez melhores. Então muito obrigado, vamos continuar 

nosso trabalho e que se repitam cada vez mais esses momentos de congraçamento como o 

Conselheiro Nelson pontuou, muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Muito obrigada. Obrigada Presidente, 

obrigada Doutor Julival, prometo ser rápida apenas para ratificar os cumprimentos que já veio 

pessoalmente a cada um dos meus ex-colegas de Ministério Público, vocês merecem a 

homenagem recebida, assim como os dois homenageados de fora do estado, aproveitar a 
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oportunidade também para parabenizar pelo evento da cantata de Natal ontem, infelizmente foi 

marcado no momento em que eu estava. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Doutora Rosa, eu vou lhe interromper só para não cometer uma 

gafe, quando eu falei eu não falei no nome do Ministro Bemquerer, mas ele também está 

incluído nos meus conceitos e naquilo que eu fiz em relação ao Conselheiro Sebastião 

Helvécio, peço desculpa a Vossa Excelência, mas eu não queria ficar com esta pulga na orelha. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: E 

com relação a eles eu assino embaixo de tudo o que foi falado aqui, não vou me tornar 

repetitiva, os conheço e os respeito de longa data. Com relação ao coral a data foi marcada 

quando eu já me encontrava no Congresso, no Encontro dos Tribunais de Contas e já tinha 

assumido alguns outros compromissos pessoais e infelizmente não pude participar, mas 

acompanhei pelas reportagens e fotos que todos me mandaram. Ademais, além disso queria 

cumprimentar a ECAV, felicitar pelos anos de existência e pelo sucesso que tem sido sob a 

condução do Doutor Nelson, do Doutor Luís Cunha, das suas diretoras Mariúcia. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: A primeira foi a Vera Fidalgo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Vera, minha colega de colégio, competente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Dalva, a segunda, Mariúcia. Terceira. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: A Geo e agora a Doutora Carla, todas com 

mão de ferro e conduzindo a ECAVE e responsáveis corresponsáveis pelo sucesso que ela tem 

obtido durante todo esse tempo, o que elas têm contribuído com a gestão deste Tribunal de 

Contas. É isso, Presidente. Apenas parabenizar, não passar em branco, não ficar calada nesse 

momento. Obrigada. Doutor Julival, agradeço a deferência e devolvo a palavra à Presidência. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Com a palavra Doutor Julival, o grande entusiasta dessas medalhas, ele tão 

preocupado querendo ver a coisa acontecer, nós víamos que ele se preocupava nos mínimos 

detalhes para acontecer e agora está criança nasceu, Doutor. Com a palavra, Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Presidente Lourdes Lima, bom dia. Bom dia Doutor Patrick Mesquita, representante do 
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MPC. Senhores Conselheiros, Conselheiros Substitutos, servidores, todos que nos ouvem, um 

excelente dia a todos. Primeiramente eu agradeço muito pela lembrança e pelas palavras a 

mim dirigidas, são palavras generosas, nós apenas nos esforçamos para cumprir 

primeiramente o mandato do Conselheiro Luís Cunha e depois prosseguiu com a Conselheira 

Lourdes, e eu estendo essas palavras à toda a equipe que foi composta na época pela Dione, 

pela Sílvia, pelo Décio, Doutor Habib que na verdade é o grande mentor de todo o trabalho da 

medalha em si e na verdade teve uns atrasos, com todo aquele trabalho, aquele processo e 

alguns deles em virtude dos próprios os formalizadores da medalha em si, que era o Doutor 

Habib e Doutor Valter Rocha, como o Doutor, o Conselheiro Luís Cunha lembrou, eles são 

pessoas já bem idosas, e às vezes tinham alguns problemas até de saúde também e acabou 

atrasando um pouco para a produção da medalha. Agradeço, portanto, pelas palavras que são 

inspiradoras e nos motivam a continuar servindo o melhor possível esse Tribunal. Parabenizo 

de público também os membros do Ministério Público de Contas e isso me fez lembrar que 

exatamente no dia 25 do 11 de 2015 nós fomos homenageados com a medalha do MPC, o então 

entusiasta e ícone, o eternizado Antônio Maria nos indicou e nós tivemos a grande honra e 

ontem nós pudemos ver os membros do MPC recebendo a medalha do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, não uma compensação, é claro, mas um verdadeiro reconhecimento do 

trabalho brilhante que cada um dos membros, cada um com seu estilo, cada um do seu jeito, 

mas cada um com um brilho no olhar quando fala de controle externo, quando fala de boa 

governança, que possam continuar sendo inspiradores para cada um de nós. É também de 

público parabenizo o Ministro Bemquerer, e o Conselheiro Sebastião Helvécio, que com 

certeza são homens gigantes no controle pelo Brasil afora. Parabenizo pelo aniversário da 

Escola de Contas e mais uma vez agradeço a todos, muito obrigado pela atenção. Manifestação 

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

Obrigada também Doutor Julival, a sua dedicação, o seu empenho. Mais alguém? Ninguém 

mais quer se manifestar? Esta Presidência agradece em primeiro lugar a Deus, agradece aos 

Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Conselheiro Luís Cunha, Conselheira Rosa 

Egídia. Agradecemos ao Doutor Patrick, representando o douto Ministério Público de Contas, 

agradecemos aos Conselheiros Substitutos Doutor Julival e Doutora Milene e Doutor Edvaldo. 

Agradecemos aos jurisdicionados, aos seus procuradores que se fizeram presentes aqui, 
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advogados, contadores, e demais profissionais, agradecemos também a todos os servidores e 

servidoras desta corte de contas e do douto Ministério Público de Contas e ainda o nosso 

agradecimento aos amigos e amigas internautas que nos acompanham todas as terças e 

quintas-feiras, e também estão convidados a logo mais às 12 horas, além de irmos à Escola de 

Contas, ao meio-dia assistir a cantata natalina à frente do nosso Tribunal de Contas. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando 

novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte e quatro 

minutos (11h24min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em 

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

 
Belém, 4 de dezembro de 2018. 
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