
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1905

ATA Nº 5.608 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de dezembro do ano dois mil e 

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

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

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

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão 

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente a digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro André Teixeira Dias, em 

tratamento de saúde e do conselheiro substituto Daniel Mello por motivo de força maior. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

04 (quatro) 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: 

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Declaro-me impedido por força regimental. 

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 e saudou o 

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Celso Sabino e, em de imediato, solicitou ao senhor 

secretário o seguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 
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2010/52223-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

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

resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para extinguir o processo sem resolução de 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 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 Luís da Cunha Teixeira. Na sequência foram anunciados os Processos nºs 

2011/51350-2, 2011/53013-7, 2013/52947-8 e 2016/51510-8, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, 

Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e Hospital Ophir Loyola, 

Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que antes do relatório proferiu a 

seguinte manifestação: Bom dia senhora presidente, bom dia conselheiro Cipriano, Luís, 

Odilon, Rosa, procuradora Silaine, nossos substitutos Julival, Milene, Edvaldo, servidores da 

Casa. Senhora presidente, antes de fazer o relato do processo que me cabe nessa sessão, queria 

registrar a presença no nosso plenário do deputado estadual Celso Sabino e deputado federal 

eleito, que está dando a honra da vossa presença. Eu solicitava a Vossa Excelência que 

consultasse o deputado se ele gostaria de participar da mesa diretora dos nossos trabalhos na 

manhã de hoje. A Presidência anuiu a proposta formulada e convidou Sua Excelência o 

Deputado, que de imediato tomou assento na mesa correspondente. Lido o relatório e 

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

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

extinção dos processos, sem resolução do mérito (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 
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extinguir os processos sem resolução do mérito, nos termos das manifestações da Secex e 

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 2017/53828-8, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal concursado realizada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

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

proposta de decisão para deferir o registro dos atos de admissão. 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 Odilon Inácio Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50663-2, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Francisco Geraldo Sobrinho, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

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

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Na sequência foi anunciado o Processos nºs 2017/52586-5 e 2017/52618-7, que tratam 

dos Atos de Aposentadoria em favor de Manoel Raimundo de Miranda Quaresma e Maria das 

Dores Silva Santana, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que antes do relatório proferiu a seguinte 
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manifestação: Senhora presidente, bom dia a Vossa Excelência, senhora procuradora geral de 

contas, doutora Silaine, muito bom dia. Conselheiros Nelson, Cipriano, Odilon, Rosa Egídia, 

muito bom dia. Conselheiros substitutos Julival, Milene e Edvaldo, senhores servidores do TCE 

e do MP, bom dia. É com muita alegria que registro a presença e cumprimento o nosso 

deputado Celso Sabino. Ao chegar aqui, o avistei conversando com os conselheiros, mas não é 

o deputado Celso Sabino, acabei de o ver na televisão? Aí ele me explicou que viajou a noite 

inteira para honrar seus compromissos de hoje. Fico muito feliz, deputado, porque Vossa 

Excelência mesmo antes de assumir está trabalhando e Brasília precisa de articulação, 

dedicação, para poder ter um bom desempenho. É um outro nível de parlamento. Conversando 

um pouco com Vossa Excelência que é sempre agradável, eu também pude dar alguma 

sugestão. Para aqueles que talvez não conheçam Vossa Excelência, você é um dos 

parlamentarem mais qualificados que temos no estado do Pará. Eu digo isso, porque é um 

privilégio uma pessoa que estudou, que tem doutorado, hoje no Pará só três parlamentares têm 

essa qualificação, Vossa Excelência, o deputado Edmilson Rodrigues e o deputado Nilson 

Pinto. Uma pessoa pode ter só o primeiro grau e ser deputado, mas ter um pouco mais de 

conhecimento é fundamental. E Vossa Excelência ainda reúne outras condições, é auditor da 

nossa receita estadual, da SEFA, e um auditor precisa estudar muito, ter um domínio muito 

grande da matéria tributária, um conhecimento jurídico muito grande, entende muito de 

orçamento, são pré-requisitos importantes para um desempenho satisfatório no parlamento 

maior. E também elogiar Vossa Excelência porque está se movimentando muito, tive a 

oportunidade de contar com vossa presença domingo em Augusto Correia, foi acompanhando 

a procissão, acompanhado da sua esposa, seus amigos, visitou as pessoas nas casas. Para 

quem não sabe o deputado Celso Sabino foi o mais votado deputado federal do município de 

Augusto Correia. Há muita esperança em cima de Vossa Excelência de nos representar a 

altura na Câmera Federal, desejo muita sorte a Vossa Excelência, que esteja sempre iluminado 

para fazer o seu melhor. O debate é um debate forte e não precisa eu pedir, porque Vossa 

Excelência já está bastante comprometido com o estado do Pará, mas a bandeira que a gente 

considera da maior importância é o assunto lei Kandir, o protagonista é o irmão de Vossa 

Excelência, conselheiro Cipriano Sabino. É uma bandeira que Vossa Excelência tem que 

levantar e defender o Pará, lutar contra isso para que se repare esse erro contra o estado do 
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Pará que aconteceu por conta do desdobramento da lei Kandir. Tivemos agora na segunda-

feira o privilégio de ter aqui um homem público muito importante do Brasil, que é o 

conselheiro Sebastião Helvécio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Muito importante 

porque é um homem estudado, também com doutorado, ele é médico, advogado, idoso, já 

ultrapassou 60 anos e ainda está estudando. Porque sente a necessidade de buscar 

conhecimento. Ele fez um pronunciamento maravilhoso sobre a lei Kandir e elogiou o trabalho 

do Cipriano Sabino, que levou esse assunto para os tribunais e provocou uma discussão 

nacional. Ele foi escolhido pelo IRB para nacionalmente tratar do assunto e os nossos 

tribunais ofereceram um estudo bem feito tecnicamente, fruto de uma discussão ampla a nível 

nacional do controle externo que possui as informações privilegiadas, isso está à disposição do 

Congresso Nacional, do STF, do TCU, dos governadores. É como se o conselheiro Cipriano 

estivesse passando a bola para Vossa Excelência assumir o comando disso, envolver seus 

colegas parlamentares, os 17 deputados federais, os três senadores do estado, para que a gente 

repare esse erro danoso ao Pará, uma perda bilionária, isso vai fazer muita diferença na 

melhoria de vida do povo paraense. Que Deus o ilumine, o proteja, que Vossa Excelência 

represente com brilhantismo na Câmara Federal. Seguida a leitura do relatório e cumprindo 

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

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

dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o 

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

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

foram anunciados os Processos nºs 2017/51069-7, 2017/51279-4 e 2017/52576-3, que tratam 

dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria Góes de Andrade, Manoel Raimundo Neves 

Neto e Maria Santana Xavier Alencar, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Felipe Rosa Cruz, 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou 
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inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

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

Processos nºs 2017/51256-8 e 2017/51272-8 e 2017/51353-8 que tratam dos Atos de 

Aposentadoria em favor de Ana Célia Carvalho Sampaio, João Assis Santos Porto, e Maria 

Madalena Jordão, Procuradores Stanley Botti Fernandes e Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 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 foram anunciados os Processos nºs 2017/51269-2 e 2017/51355-0, que tratam dos 

Atos de Aposentadoria em favor de José Cardoso da Silva e Benedito Natalino Ferreira 

Rodrigues, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Na sequência foram anunciados os Processos nºs 2017/51429-0, 2017/52560-6 e 

2017/52561-7, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria Deusarina Nascimento 

de Almeida, José Dilton Ramos dos Santos e José Ribeiro Campos, Procuradores Felipe Rosa 

Cruz, Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 
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Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

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 

Luís da Cunha Teixeira. Esgotada a pauta de julgamentos a Presidência passou a tratar as 

matérias de tino administrativo: Informo aos senhores conselheiros que será distribuído ao 

final dessa sessão através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências a minuta de 

proposta de resolução que trata do manual de procedimento das atividades educacionais da 

escola de Contas Alberto Veloso. A matéria fica à disposição de Vossas Excelências com 

previsão para deliberação na próxima sessão ordinária. Essa presidência dá conhecimento ao 

plenário a respeito do relatório de gestão fiscal do MPC do estado do Pará referente ao 

segundo quadrimestre de 2017. O processo de fiscalização cumpriu tramitação regular sendo 

exarados os respectivos relatórios da secretaria de controle externo e do parecer do douto 

Ministério Público de Contas e ainda relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, onde foi atestada a obediência às disposições contidas na lei de 

responsabilidade fiscal. Essa presidência reitera o convite a todos os conselheiros após essa 

sessão, para nossa sessão solene de outorga da medalha Serzedelo Correia ao senhor 

desembargador doutor Milton Nobre. Nós também reiteramos o convite, amanhã nós teremos a 

primeira edição da entrega aos alunos de escolas de ensino médio do estado do Pará, escolas 

estaduais, gostaríamos de reiterar o convite pela resolução proposta pelo conselheiro Nelson 

Chaves pelo prêmio Auditor Armando Mendes, um resultado bastante positivo desse evento, 

tendo à frente o presidente do conselho consultivo da escola de contas, conselheiro Luís, e 

também a participação da conselheira Milene Dias. Nós temos a direção da doutora Carla e 

tanto a escola de contas quanto o conselho consultivo tiveram uma grande dedicação. Inclusive 

o conselheiro Nelson mesmo deu uma grande colaboração, conjuntamente com o conselheiro 

Luís, conselheira Milene, doutora Rosa também uma grande contribuição, vocês abraçaram 
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essa causa. Vai ser uma grande manhã, nós temos um aluno da escola estadual aqui de Belém, 

segundo lugar foi um aluno de Marabá e um terceiro foi da escola estadual de Igarapé-açu. 

Foram 57 escolas estaduais que participaram desse momento, 153 alunos participaram do 

concurso e três chegaram aqui, inclusive do interior do estado. Amanhã estaremos nesse 

horário festejando com as diretoras, agradecendo também ao secretário adjunto, doutor 

Roberto, que teve um esforço enorme, agradecendo também a colaboração de todos os 

conselheiros que abraçaram essa causa. Nós tivemos uma participação de vários servidores 

dessa corte de contas, é a primeira edição certamente de tantas outras onde o Tribunal 

continua se aproximando mais ainda da sociedade e alunos conhecendo nosso trabalho que 

serão os protagonistas no controle social tendo mais conhecimento da nossa corte de contas. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Eu queria falar do imenso orgulho para o estado do Pará de termos 

o nosso procurador de contas Stephenson eleito como presidente da Associação Nacional do 

Ministério Público de Contas. Para a gente é uma grande honra, o estado do Pará é um grande 

exemplo nacional, nós já fizemos parte da diretoria antes, o doutor Pedro Crispino já fez parte, 

o doutor Antônio foi presidente da associação durante dois mandatos, entre 1997 e 2000, 

sempre foi aguerrido, como todos nós conhecemos e sabemos de todo o trabalho que ele fez em 

prol do Ministério Público de Contas, tanto que o estado do Pará é um exemplo nacional, 

temos autonomia financeira e praticamente todos os estados lutam por isso. Agora nosso 

aguerrido Stephenson Oliveira Victer vai continuar essa batalha. Nós ficamos tão orgulhosos e 

sabemos que o trabalho vai ser muito grande, que ele pediu para se licenciar. Vai ser um 

grande sacrifício para a gente, porque o trabalho vai aumentar, mas também estamos em vias 

do concurso público, a gente achou por unanimidade que isso seria muito importante, porque a 

gente sabe o quanto é difícil o trabalho em Brasília, realmente é de muita articulação em prol 

da carreira. Eu tenho certeza que o deputado Celso Sabino vai ser um grande aliado nosso. A 

gente fica realmente muito feliz de poder compor a presidência da Associação Nacional do 

Ministério Público de Contas, está findando o mandato do doutor Júlio Marcelo de Oliveira e a 

partir de primeiro de janeiro o doutor Victer assume a presidência dessa associação tão 

importante e que nos orgulha de mais. Além disso, eu queria lembrar de alguns eventos que 

vão acontecer na semana que vem no MPC. Lembrar da nossa caminhada, que está sendo feito 
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com o apoio do TCE, caminhada contra a corrupção, nós aliamos o dia internacional do 

combate a corrupção, que é dia 9 de dezembro, com o dia nacional do MP e resolvemos fazer a 

caminhada do MP contra a corrupção, reunimos todos os ramos do MP, o Federal, o Estadual, 

de Contas dos Municípios, do Trabalho, com apoio da rede de controle, com o apoio do TCE, 

nós vamos fazer essa caminhada. As inscrições estão abertas e contamos com a participação 

de todos vocês. Também vai ter na próxima semana, na quinta-feira, dia 13, depois eu vou 

encaminhar o convite para todos. Nós vamos fazer o lançamento do planejamento estratégico 

da nossa ouvidoria e do nosso centro de apoio operacional. Vai ser um grande momento do 

MP, estão todos convidados. E no dia 14 nós vamos fazer a entrega de medalha do mérito 

institucional. Duas servidoras aqui do Tribunal de Contas serão agraciadas, porque realmente 

nos ajudaram bastante durante esse ano e elas mais do que merecem essa homenagem. É a 

doutora Lilian Bendahan, que nos ajudou muito com nosso planejamento estratégico, que é 

algo necessário para a gestão, nós conseguimos fazer esse ano, começamos em junho, 

finalizamos em novembro e ela foi nossa grande orientadora e coordenadora desse trabalho, 

então agradeço de mais. E nosso planejamento estratégico, eu sou suspeita para falar, mas 

ficou maravilhoso. Vocês estão convidados para segunda-feira, vou marcar para as 11 horas, 

para todos poderem estar presentes. E também a outra servidora que será homenageada, é 

uma pessoa que também nos ajudou muito e está sempre envolvida com a gente, estamos 

sempre fazendo parcerias, que é a Karla Bengtson, da Escola de Contas. Ela foi uma grande 

parceria nossa com a pós-graduação de nossos servidores, estamos sempre fazendo vários 

eventos em conjunto. Isso é muito importante para a capacitação dos nossos servidores e 

também dos membros, tivemos ontem o fechamento de outro da nossa capacitação de membros. 

Quero registrar nosso apreço as duas servidoras que serão merecidamente homenageadas no 

dia 14, todos estão convidados para essa cerimônia lá no MPC. Manifestação da 

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

prosseguir, conselheiro Nelson, nós justificamos a ausência de Vossa Excelência, mas nós 

realmente concluímos ontem a capacitação. Queria agradecer a participação na conclusão 

esse ano do professor Juarez Freitas, com um tema muito importante que foi instigante para 

todos nós. Foi uma manhã de tranquilidade e felicidade nossa. Só para deixar o meu registro 

pela contribuição que ele deixou ontem para todos nós. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O jargão popular diz que o santo de casa 

não faz milagre, mas faz. Eu vou ratificar apenas a procuradora doutora Silaine, registrar a 

eleição para a associação nacional do Ministério Público do doutor Victer, desejar a ele e 

dizer que ele tem a competência e a dedicação suficiente, é uma representação que vem ao 

estado do Pará, ele que já participava do MPC como servidor, depois passou para ser 

procurador. Quero apenas desejar a ele grande sucesso na missão, que seja positivado tudo 

aquilo que ele leva e pretende através da instituição, onde ele vai exercer a tarefa de 

coordenação, e quero fazer minhas as palavras da doutora Silaine, porque seria redundante eu 

repetir as mesmas coisas. Quero só enfatizar do meu ponto de vista pessoal os melhores 

desejos de sucesso no desempenho dele numa honrosa função para ele e para o MPC. E 

sugerir a Vossa Excelência, caso seja do desejo do plenário, que essa manifestação seja 

encaminhada ao MPC e as outras associações integrantes do conselho externo, dizendo da 

nossa satisfação pela eleição dele para esta presidência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente, eu sei que a 

doutora Silaine, deputado Celso tem compromisso agora. Queria cumprimentar Vossa 

Excelência, presidente, cumprimentar doutora Silaine Vendramin, seja sempre bem-vinda, 

conselheiro Nelson Chaves, Luís Cunha, Odilon, Rosa Egídia, conselheiros substitutos doutor 

Julival, Milene, Edvaldo. Secretaria, doutor Tuffi, Jorge, todos que estão aqui presentes e 

cumprimentar os internautas que assistem, acompanham as sessões plenárias, julgamento, é 

muito importante a audiência e o acompanhamento da sociedade para conhecer o trabalho do 

tribunal e saber como andam as questões das secretarias, dos municípios, então é com carinho 

que cumprimento os internautas. Queria cumprimentar o deputado Celso Sabino, que veio nos 

visitar mais uma vez, desejando todo o sucesso, que Deus o abençoe, ilumine, com toda a saúde 

e sabedoria, obviamente torcendo humildemente nos colocando à disposição no que for 

possível para ajudar e fazer um brilhante mandato em prol da nossa população. Presidente, o 

conselheiro Nelson Chaves fez uma proposição de o TCE encaminhar votos de louvor 

congratulações pela escolha, mas também desejando sucesso na missão do nosso amigo do 

Ministério Público, doutor Stephenson Victer, tenho certeza que todos os integrantes do MP 

estão orgulhosos e nós também estamos felizes. E também nos colocamos a disposição, no que 

for possível ajudar nosso colega de trabalho de controle externo, desejando sucesso nessa nova 
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missão. Eu quero acompanhar, votando já na proposição do conselheiro Nelson 

favoravelmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Vou aproveitar para me associar às manifestações do conselheiro Cipriano no desejo 

de pleno sucesso, êxito no desempenho do que o povo do Pará lhe confiou em benefício do 

nosso estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, estou de acordo. Apenas elogiando o nosso procurador Stephenson, 

porque ele é um exemplo de um bom servidor público. Não chegou a trabalhar comigo, mas 

estava na Assembleia Legislativa, então eu o acompanho desde a chegada dele no estado do 

Pará, tanto dele como do irmão dele, Francisco Victer. O Stephenson teve uma trajetória muito 

linda no MPC, um servidor diferenciado, cumpridor do seu dever e no momento em que houve 

o concurso público ele se dedicou. Quando uma pessoa está há um tempo sem estudar, o grau 

de dificuldade é bem maior, necessita de foco, ele fez isso muito bem. Isso aconteceu com ele, 

doutora Silaine, teve um caso bastante emblemático da nossa colega Márcia, trabalhava como 

servidora aqui, no momento que ela fez concurso para o TCM ela estava há muito tempo sem 

estudar. Ela se dedicou, foi determinada e obteve também êxito. Quando ao Stephenson, ele é 

um exemplo de servidor público, hoje procurador de contas e acaba de ser eleito para presidir 

uma entidade nacional. Isso é um diferencial, um destaque e coloca novamente o Pará nesse 

protagonismo do MPC do Brasil. Desejo cumprimenta-lo, parabeniza-lo e desejar muito 

sucesso nessa missão. Que ele possa levar essa instituição cada vez mais alto e que a gente 

possa trabalhar juntos naquilo que foi possível. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, gostaria de lhe cumprimentar, 

cumprimentar e desejar bom dia aos conselheiros Nelson, Cipriano, Luís Cunha, Rosa, 

procuradora de contas Silaine, a honrosa visita do deputado Celso Sabino, eleito deputado 

federal. Quero já externar que não tenho dúvida que Vossa Excelência fará um bom trabalho 

em Brasília, porque eu verifico e acompanho a carreira de Vossa Excelência na Assembleia 

Legislativa, nos trabalhos, nas comissões, Vossa Excelência é muito atuante e com certeza sua 

estadia será muito proveitosa em Brasília, tenho certeza que o povo paraense ficará muito 

agradecido. Quero também desejar aqui um bom dia aos conselheiros substitutos Julival, 

Milene e Edvaldo, a todos os que ouvem a sessão. Senhora presidente, o Stephenson é 

merecedor de toda a confiança que os membros dos Ministérios Públicos de Contas do Brasil 
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depositaram nele. Um excelente profissional uma ótima pessoa, um ótimo procurador, 

desempenha de forma exemplar as funções que exerce. O Tribunal é referência para os demais, 

com a sua sintonia e harmonia com o MPC. Fica aqui a esperança de que na presidência da 

ANMPCON com ele consiga sensibilizar, e aqui o deputado Celso Sabino será muito 

interessante nessa caminhada, para que de fato os Ministérios Públicos de Contas consigam 

exercer, como no Pará se exerce, essa autonomia e independência que é tanto desejada. Quero 

desejar muito sucesso ao doutor Stephenson, na certeza de que ele fará um excelente trabalho. 

Eu me somo sim, a proposição aqui feita. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia senhora presidente, doutora Silaine, doutor 

Nelson, Cipriano, Luís Cunha, Odilon, Milene, Evaldo e Julival. Estou saudando porque 

também não tive oportunidade de fazê-lo. Quero cumprimentar o deputado Celso Sabino e 

ratificar a confiança que o povo do Pará depositou em Vossa Excelência na certeza de que está 

em excelentes mãos esse mandato que se avizinha, desejando muito sucesso na sua missão. Do 

mesmo modo, quero parabeniza o MPC ao lembrar de duas servidoras desse Tribunal, doutora 

Lilian e doutora Karla, que com sua competência tem ajudado a gestão atual e já ajudaram em 

outras gestões a manter o nível de excelência desse Tribunal, é uma satisfação saber do quanto 

elas contribuíram com minha antiga casa, e folgo em saber do reconhecimento que o MPC 

presta a essas servidoras. Do mesmo modo, vou acompanhar a proposição do doutor Nelson 

Chaves, logicamente que a ANMPCON está nas mãos da pessoa do Pará que integra 

atualmente o que mais conhece o MPC. Sem desmerecer as figuras dos demais procuradores, o 

Stephenson é quem está há mais tempo lá. Já o parabenizei pessoalmente, aproveito o momento 

para parabeniza-lo publicamente, desejando todo o sucesso que eu sei que ele irá alcançar. A 

matéria aprovada foi consubstanciada no Ofício nº 141/2018-SEGER, desta data. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Celso Sabino: Obrigado presidente Lourdes 

Lima, cumprimento Vossa Excelência, ao conselheiro Nelson Chaves, Cipriano, Luís Cunha, 

Rosa Egídia, Odilon, aos conselheiros substitutos Edvaldo, Milene, Julival, a nossa 

representante do MPC Silaine, cumprimentar aos servidores dessa corte de Contas, aos 

profissionais que fazem o dia a dia desse importante órgão de controle do nosso estado. Muito 

obrigado a todos que se manifestaram e aos que não se manifestaram, mas falaram comigo 

quando encontraram comigo no shopping, na rua, na feira, vem me abraçar, me parabenizar 
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pelo nosso sucesso dessa última eleição. A responsabilidade é do tamanho do carinho que 

tenho recebido, já estou trabalhando e vou me empenhar ainda muito mais em prol dos temas 

que são coletivos para nosso estado do Pará. Todos aqui têm o conhecimento do quanto os 

estados e os municípios dependem cada vez mais da nossa Federação, da União, até pela 

concentração das receitas tributárias. E o estado do Pará especialmente. Nós temos aqui 

gargalos que já passaram da hora de serem resolvidos, como a questão do asfaltamento da BR 

163, como o asfaltamento da BR 230, que é a nossa conhecida Transamazônica, como a 

implantação dos novos modais de transporte, como as hidrovias, as ferrovias, e para isso nós 

dependemos muito do governo federal, em vários aspectos. E também em relação a um gargalo 

muito grave no nosso orçamento, que é a desoneração das exportações promovidas pela lei 

Kandir, que até hoje não são compensadas a contento, especialmente no estado do Pará. 

Estudos inclusive desenvolvidos por esse Tribunal apontam que em média o estado perde 2 

bilhões e 200 milhões de reais por ano deixando de tributar os produtos primários e 

semielaborados que são fornecidos ao mundo inteiro, contribuindo para o equilíbrio da 

economia, da balança comercial, estabilidade do câmbio do dólar. Mas em detrimento do 

nosso desenvolvimento, da melhoria da nossa infraestrutura em todos os aspectos. Tenham a 

certeza de que o nosso mandato lá em Brasília vai servir, em primeiro lugar, para levantar a 

bandeira do estado do Pará, fazer ecoar essas demandas que são do setor produtivo, que é do 

trabalhador paraense, que é de todo o cidadão que vive e mora nesse estado, depende das suas 

estradas, da sua infraestrutura. E também muito carinhosamente irá ter um olhar especial aos 

servidores públicos, que também é minha categoria. Eu sou servidor de carreira da Receita da 

Fazenda do estado do Pará, da Sefa, e também ao controle externo. Todos sabem, eu tenho 

irmão aqui que é conselheiro, nós dialogamos muito sobre a importância do controle externo, o 

papel que esse órgão e todos os órgãos de controle externo exercem na fiscalização e o quanto 

ele é importante, sobretudo nos dias que vivemos, para o crescimento, a eficiência do gasto 

público. Podem ter certeza que vocês terão lá mais um “anexozinho” do TCE em Brasília, na 

Câmara Federal, que será o gabinete do deputado Celso Sabino, a partir do dia primeiro de 

fevereiro. Muito obrigado pelo carinho, contem sempre conosco. Manifestação da 

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

deputado Celso Sabino. Gostaríamos de agradecer, doutora Silaine, em nome desta Corte de 
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Contas a deferência a nossas servidoras daqui, doutora Lilian e doutora Karla que vão receber 

a comenda. Nós agradecemos a Deus, aos conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, Odilon Teixeira, Rosa Egídia, aos conselheiros Substitutos, Julival, Milene e Edvaldo. 

Agradecemos a todos os jurisdicionados presentes, a presença do nosso deputado estadual, e 

eleito federal Celso, a Doutora Silaine Vendramin, parceira do Ministério Público, pode 

continuar contando com a nossa parceria. Agradecemos também aos servidores e servidoras 

dessa Corte de Contas, todos os profissionais do direito, administração, economia, a todos que 

estiveram conosco e aqueles que nos acompanham. Agradecendo também a audiência, ao 

acompanhamento das nossas sessões plenárias, todas as terças e quintas, dos nossos amigos e 

amigas internautas. Muito obrigada a todos. 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 dez horas e vinte e três minutos (10h23min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

Belém, 6 de dezembro de 2018. 
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