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ATA Nº 5.609 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) 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, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da 

Costa Sperry, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

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

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

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

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro substituto Julival Silva 

Rocha em virtude de seu deslocamento até a cidade de São Paulo onde participará 

da reunião alusiva ao MMD/TC. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata das sessões ordinárias dos dias 29 de novembro e 9 de dezembro 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-as. Excelentíssimo 

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Declaro-me impedido na aprovação da ata do dia 29 e 

aprovo a ata do dia 6 próximo passado. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Aprovo a ata do dia 29 e declaro-me impedido por força regimental para o voto na ata 

do dia 6 próximo passado.  Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Declaro-me impedido por força regimental à aprovação da ata do dia 29 e aprovo a ata do dia 

6 próximo passado. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 
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Declaro-me impedida por força regimental de participação na aprovação da ata do dia 29 e 

aprovo a ata do dia 6 próximo passado. Excelentíssimo Senhor Conselheira Presidente Maria 

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

albergou-se nos normativos regimentais para convocar os conselheiros para proceder ao rito da 

eleição do Corpo Dirigente do Tribunal de Contas do Estado do Pará para o biênio 2019/2020, 

conforme disciplinam os artigos 13 e seguintes. Manifestação da Excelentíssima Senhor 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhores Conselheiros, esclareço 

que a eleição é secreta, será realizada mediante um único escrutínio e com a utilização de 

cédulas distintas, para cada um dos cargos, respectivamente de presidente, vice-presidente e 

corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Conforme a previsão expressa no inciso 

IV do artigo 14 do Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Todos estão aptos, 

poderão ser candidatos. Então, eu solicito ao senhor secretário que promova a distribuição das 

cédulas de votação para que os senhores conselheiros possam votar. O Secretário-Geral 

distribuiu as cédulas e em breve interstício faz o recolhimento através da urna eleitoral. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Encerrada a votação, votos recolhidos, passemos à apuração. Convido o conselheiro 

Nelson Chaves e o conselheiro Luís Cunha, aqui ao lado do nosso procurador para que 

procedam a apuração. Foram então abertos os envelopes e procedida a contagem dos votos, 

sendo devidamente registrado no boletim de apuração respectivo. [pausa] Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do MPC Guilherme da Costa Sperry: Confere sete 

envelopes. Primeiro envelope para presidente conselheiro André Dias, vice-presidente 

conselheiro Cipriano Sabino e corregedor conselheiro Odilon Teixeira. Segundo envelope para 

presidente conselheiro André Dias, vice-presidente conselheiro Cipriano Sabino e corregedor 

conselheiro Odilon Teixeira. Terceiro envelope para presidente conselheiro André Dias, vice-

presidente conselheiro Cipriano Sabino e corregedor conselheiro Odilon Teixeira. Quarto 

envelope para presidente conselheira Lourdes Lima, vice-presidente conselheira Lourdes Lima 

e corregedor conselheiro Odilon Teixeira. Quinto envelope para presidente conselheira 

Lourdes Lima, vice-presidente conselheira Lourdes Lima e corregedor conselheiro Odilon 

Teixeira. Sexto envelope para presidente conselheiro André Dias, vice-presidente conselheiro 

Cipriano Sabino e corregedor conselheiro Odilon Teixeira. Sétimo e último envelope, para 
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presidente conselheira Lourdes Lima, vice-presidente conselheira Lourdes Lima e corregedor 

conselheiro Odilon Teixeira. Para presidência tivemos quatro votos conselheiro André Dias e 

três votos conselheira Lourdes Lima. Para vice-presidente quatro votos conselheiro Cipriano 

Sabino e três votos conselheira Lourdes Lima. E para corregedor sete votos no conselheiro 

Odilon Teixeira. Então, portanto, é eleito presidente por maioria conselheiro André Dias, vice-

presidente também por maioria conselheiro Cipriano Sabino e à unanimidade, corregedor o 

conselheiro Odilon Teixeira.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Agradecemos a participação do conselheiro Nelson 

Chaves, conselheiro Luís Cunha e de Vossa Excelência o procurador doutor Guilherme Sperry. 

Então proclamando o resultado consoante determina o inciso VIII do artigo 14 do regimento 

interno, foram eleitos os excelentíssimos senhores conselheiros André Teixeira Dias, meus 

parabéns; conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior para o cargo de vice-presidente, 

parabéns; e o conselheiro Odilon Teixeira para continuar como corregedor do Tribunal de 

Contas do Estado, nossos parabéns. Encerrado o processo de eleição da Mesa Diretora, 

parabéns aos eleitos, vamos retomar a sessão ordinária para os julgamentos de processos. A 

pedido do conselheiro Nelson Chaves, solicito ao douto plenário para que o processo de 

relatoria do mesmo possa iniciar a sessão, temos apenas um processo, o de número três da 

pauta. Com anuência do plenário, o senhor secretário o seguimento da sessão, anunciou o 

Processo nº 2008/52843-2, que trata da Tomada de Contas instaurada no Movimento de Defesa 

das Mulheres Abaetetubenses, responsável Benedita Nazaré de Azevedo Barbosa, Procurador 

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves que fez breve pronunciamento: Bom dia senhora presidente, bom dia senhores 

conselheiros, conselheiros substitutos, doutor Guilherme que representa nessa sessão o 

Ministério Público de Contas, servidores da Casa e agradecendo também ao plenário pela 

anuência ao meu pedido de ter que me retirar por um compromisso anteriormente já assumido. 

Quero registrar no início da minha manifestação os melhores votos de desempenho à nova 

chapa que tem a responsabilidade de conduzir esta casa a partir de primeiro de fevereiro. Que 

Deus os abençoe e os conduza no melhor caminho. Lido o relatório e no cumprimento das 

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

que, ratificando o parecer dos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1922

valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária pelo débito entre à responsável com o 

Movimento de Defesa das Mulheres Abaetetubenses e a senhora Laura Nazareth de Azevedo 

Rossetti, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais e por fim encaminhou cópia integral 

dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para as providências cabíveis. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarar a senhora Benedita Nazaré 

de Azevedo Barbosa em débito para com o erário estadual na importância de R$67.000,00 

(sessenta e sete mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.350,00 (três mil, 

trezentos e cinquenta reais), 5% cinco por cento do valor do débito e R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela instauração da tomada de contas e por fim 

acolher as recomendações do Ministério Público de Contas à Sespa. Consultado o plenário este 

se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Neste momento registrou-se a saída em 

definitivo do Plenário de Sua Excelência o conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

seguimento, foi anunciado o Processo nº 2007/52054-8, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Benevides, responsável Espólio de Edimauro Ramos de Faria, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes que 

antes de se pronunciar a respeito da relatoria, apresentou a seguinte manifestação: Bom dia 

senhora presidente, senhores conselheiros Nelson, Cipriano, Luís, André, Odilon, senhores 

conselheiros substitutos Milene, Daniel Edvaldo, senhores secretários, servidores. Da mesma 

forma, gostaria de parabenizar e desejar pleno êxito a Mesa Diretiva do próximo biênio e 

desejar o melhor para todos e cada um. Para todos nós, afinal, estamos todos juntos no 

Tribunal é nosso objetivo é idêntico, qual seja o sucesso no desempenho de nossas funções 

institucionais. Parabéns. Proferido o relatório e em cumprimento às disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer dos autos, opinou pela irregularidade das contas, com envio da remessa de cópia 

integral da documentação que compõe a prestação de contas sob exame ao Ministério Público 

do Estado para as providências de sua competência objetivando apuração de responsabilidade, 

e, ainda, que seja dado conhecimento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 
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para as providências cabíveis em face da contrapartida da Prefeitura Municipal de Benevides no 

valor de R$3.000,00 (três mil reais), e por fim requerer remessa de expediente ao dirigente da 

Seplan para adoção das providências de sua atribuição. A presidência constatou que embora 

regularmente notificado, o espólio do responsável supracitado não esteve presente e nem se fez 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares, sem importar em glosa de valores ou aplicação de multas. Determinar o envio de 

cópias dos autos ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, para as providências que entenderem cabíveis, no âmbito de suas respectivas 

competências. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/50941-4, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa do Pará, exercício financeiro de 2010, 

responsável Ubiratan Holanda Bezerra, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi 

o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que apresentou a seguinte manifestação: Senhora 

presidente, cumprimento Vossa Excelência, bom dia, senhor procurador doutor Guilherme 

Sperry, Vossa Excelência tem muita habilidade como apurador eleitoral, cumprimento por ter 

participado desse momento histórico para a Casa. Conselheiro Cipriano, cumprimento Vossa 

Excelência, eleito vice-presidente para o próximo biênio, conselheiro André Dias, eleito 

presidente, conselheiro Odilon eleito corregedor, conselheira Rosa Egídia, conselheiros 

substitutos Milene, Daniel e Edvaldo, servidores da Casa, do MP. Antes de falar do processo, 

não quero deixar passar essa oportunidade. Infelizmente a eleição vem antes dos processos, 

mas tudo bem, tinha que acontecer hoje. Não posso deixar de cumprimentar os conselheiros 

André, Cipriano e Odilon, pedir as bênçãos de Deus para Vossas Excelências, para lhes 

proporcionar saúde, tranquilidade, paz, para junto com a equipe conduzir esse Tribunal por 

dois anos. Da minha parte, votei em Vossa Excelência e quero me colocar à disposição como 

um incentivador, apoiador, colaborador para ajudar a nova gestão. Hoje não é o placar que 

importa, mas o clima de paz que realizamos a eleição, eu cumprimento a presidente, com 

absoluto respeito ao exercício da democracia, votamos e definimos a escolha dos novos 
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dirigentes. E a gente está aqui, basta olhar a fisionomia de todos, o clima é da paz. Isso é 

saudável para a instituição. Vocês já me viram presidir esta casa num momento de muita crise, 

foi muito difícil. Eu creio que as coisas começam a melhorar do ponto de vista financeiro. O 

mais importante é dizer a Vossas Excelências que podem contar conosco e tenho certeza que 

não vai faltar apoio dos sete conselheiros, é a instituição que está acima de todos nós e vamos 

cuidar dela com carinho, amor, respeito, defender aquilo que acreditamos. Então parabenizar 

os três, pedir as bênçãos para Deus a vida de vocês três, hora de reflexão, sabedoria, 

discernimento, e a gente vai caminhar juntos. Vejo Vossa Excelência muito tranquilo, é muito 

experiente, conselheiro André, passou por cargos. Eu sempre digo, meu melhor momento eu 

adquiri aos 40 anos, foi quando eu entendi que estava maduro. Hoje Vossa Excelência vive um 

grande momento da sua vida, o da maturidade, das conquistas. Vossa Excelência praticamente 

conquistou tudo o que sonhou. Tem uma família maravilhosa, filhos adoráveis, uma esposa 

espetacular, pessoa agradável que demonstrou seu amor cuidando de Vossa Excelência no 

momento difícil que atravessou. Cuide desse momento, hoje é dia de celebrar com a família e 

amigos esta conquista que é uma missão. Presidente é só um conselheiro que tem uma função 

maior de dirigir a instituição. Peço que seja paciente, humilde, tenha sempre grandeza, 

compreensão, seja solidário e respeitoso, não tem porque dar errado. É muito simples 

coordenar este Tribunal, ouvir é muito importante. É isso. Queria dizer isso no final da sessão, 

mas acabou de acontecer a eleição e isso é muito importante, é histórico. É mais um presidente 

que vamos ter na casa, mais um quadro que vai para a parede, é a história que se escreve hoje. 

Sucesso a todos. Senhora presidente, eu percebi com a secretaria que houve uma falha na 

instrução deste processo anunciado, razão pela qual eu peço que ele seja retirado de pauta. A 

Presidência deferiu o pedido e, em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 2015/50394-1, que 

trata dos Embargos de Declaração opostos por Paulo Liberte Jasper, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

registrando-se o impedimento do Conselheiro André Teixeira Dias de atuação neste processo. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pela MPC: conhecimento do 

recurso para que, pelo princípio da fungibilidade, seja recebido e processado como recurso de 

reconsideração, anulando-se a decisão consubstanciada no Acórdão nº 54.555, devendo o 
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processo principal voltar à fase de instrução para nova análise da unidade técnica, desta feita 

considerando a divisão de responsabilidades entre os senhores Paulo Liberte Jasper (de 

24/03/2008 a 31/12/2008) e Gilberto Miguel Sufredini (a partir de 01/01/2009), encaminhar os 

autos ao Ministério Público de Contas com vistas ao pronunciamento de mérito. A presidência 

constatou que embora regularmente notificado, o recorrente supracitado não esteve presente e 

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

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer os 

presentes Embargos de Declaração, e, no mérito, conceder provimento, com efeitos 

infringentes, para modificar o Acórdão n. 54.555/2015, nos seguintes termos: a) julgar regulares 

as contas de responsabilidade do senhor Paulo Liberte Jasper, relativas ao período de 24/03 a 

31/12 de 2008, excluindo a multa de R$1.000,00 (um mil reais), aplicada pela instauração das 

tomada de contas, dando quitação ao mesmo; b) determinar a reabertura e prosseguimento da 

tomada de contas nº 2012/51053-2 (autos principais), para que seja incluído o senhor Gilberto 

Miguel Sufredini no polo passivo e apurada sua responsabilidade quanto ao convênio em tela, 

relativa ao período de sua gestão na Prefeitura de Tailândia a partir de 01/01/2009, 

assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, o senhor secretário deu conhecimento a 

respeito do Processo nº 2017/50207-6, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Roselito 

Soares da Silva, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza, registrando-se, categoricamente, o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse 

processo. Antes da relatoria, Sua Excelência manifestou breve pronunciamento: Obrigado 

presidente, bom dia. Bom dia representante do MP, conselheiros, conselheiros substitutos, 

servidores da Casa. Antes de entrar no processo, parabenizar o novo corpo dirigente. 

Cumprimentei pessoalmente, mas acredito que é importante registrar publicamente, 

parabenizando esse novo mandado, novas missões, novas atribuições, tenho certeza que será 

de muita sabedoria, do conselheiro André Dias, Cipriano e do corregedor já com alguma 

experiência, doutor Odilon. Desejo todo sucesso e todo apoio. Lido o relatório e no 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 
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Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pela MPC: não conhecimento do 

pedido de rescisão apresentado, visto que o caso concreto não se enquadra em qualquer das 

hipóteses previstas nos art.80 da Lei Orgânica do TCE e art.273, do RITCE. No mérito, opina 

pela improcedência do presente Pedido de Rescisão, mantendo-se o Acórdão nº 54.181 no que 

tange à multa aplicada ao senhor Roselito Soares da Silva. A presidência informou que embora 

regularmente notificado, o peticionante supracitado não esteve presente e nem se fez 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

dar conhecimento do presente pedido de rescisão e, no mérito, seja julgado improcedente, 

mantendo-se integralmente o capítulo I do Acórdão n. 54.181, de 9 de dezembro de 2014. 

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

presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição 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 André 

Teixeira Dias. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2007/50226-2, que agasalha a 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Fundação Barcarena de Comunicação e Assistência Social, responsável Murilo dos 

Santos Ferreira, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias que apresentou a seguinte manifestação: Obrigado senhora presidente. Primeiro quero 

agradecer as palavras dos conselheiros, acredito que Cipriano e Odilon sentiram da mesma 

forma as palavras de motivação ao compromisso de Vossas Excelências com o nosso Tribunal 

de Contas. Digo nosso, porque é nossa tarefa fazer com que ele persiga cada dia com mais 

excelência as razões pelas quais ele foi criado. O principal compromisso assumido por nós é 

sermos dedicados a essa premissa, trabalhar para que o Tribunal de Contas seja um órgão 

importante para a garantia da democracia no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado 

pela confiança. Quero agradecer também, conselheira Lourdes, a condução dos trabalhos que 

permitiram que eles se realizassem de maneira muito tranquila, rápida, normal. Importante a 

normalidade. Vossa Excelência durante esses dois anos fez isso com muita qualidade, 

permanentemente deu muita normalidade a todas as ações da Casa, dando certeza, que é uma 

coisa que tem faltado em nosso país. Mas Vossa Excelência manteve a certeza da conduta 
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sempre retilínea que tem mantido até hoje e com certeza manterá por toda sua vida, porque 

esse não foi um perfil apenas dos dois anos como presidente, mas sim dos muitos anos que 

Vossa Excelência tem como conselheira, como deputada, prefeita ou como mãe de família. 

Muito obrigado mesmo. Vou fazer valer, e tenho certeza que Cipriano também, Vossa 

Excelência a dizer, puxa, foi bom a eleição deles, eles deram conta de uma coisa que eu criei 

com muito cuidado quando estive à frente e nós todos assistimos. Muito bem. Vamos ao 

processo. Gostaria de tirar de pauta. O pedido formulado obteve o imediato deferimento. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2007/50345-8, que versa sobre a tomada de contas 

instaurada na Associação Paraense de Portadores de Deficiência, responsável Jordeci Chaves 

Santa Brígida, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado e pela não aplicação de multa em face da 

intempestividade na remessa das contas em razão da prescrição da pretensão punitiva já 

reconhecida no parecer anterior. A presidência tornou público que embora regularmente 

notificado, o responsável supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, porém sem 

devolução de valores e deixar de aplicar a multa regimental prevista no art. 243, III, “b” do 

RITCE/PA, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos da Jurisprudência do 

TCU, Acórdão nº 1.441/2016. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar 

a posição do relator. Imediatamente, foi dado conhecimento público sobre o Processo nº 

2008/53308-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina 

do Pará, responsável Valciney Ferreira Gomes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer dos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, 

sem prejuízo das multas regimentais ao seu responsável. A presidência constatou que embora 

regularmente notificado, o responsável supracitado não esteve presente e nem se fez representar 
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à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, 

declarar seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$14.210,00 

(catorze mil, duzentos e dez reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.421,00 (um mil 

e quatrocentos e vinte e um reais), pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e um 

reais e cinquenta e nove centavos), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o plenário 

este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo 

nº 2012/52460-6, que trata da tomada de contas instaurada no Clube de Mães do Município de 

Salinópolis, espólio da responsável Ana Clara Corrêa Santa Brígida, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições 

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

ratificando o parecer dos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem aplicação de multas pelo reconhecimento da prescrição quinquenal em relação 

à Ana Mara Correa da Silva. A presidência constatou que embora regularmente notificado, o 

espólio da responsável supracitada não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, porém sem devolução de valores. 

Deixar de aplicar a multa regimental prevista no art. 243, III, “b” do RITCE/PA, face o seu 

caráter personalíssimo, não transferível ao espólio da Presidente do Clube de Mães de 

Salinópolis à época. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do 

relator. Neste momento registrou-se a saída de plenário da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/51721-0, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na União de Ensino Superior do Pará, responsável Paulo Roberto 

Carvalho Batista, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária pelo 

débito entre seu responsável e a União de Ensino Superior do Pará, além da aplicação das 
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multas cabíveis aos responsáveis solidários e, ainda, determinações ao Banpará. A presidência 

constatou que embora regularmente notificado, o responsável supracitado não esteve presente e 

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

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

regulares. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. 

Neste momento registrou-se o retorno ao plenário da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Sem detença, o senhor secretário deu conhecimento público a respeito do 

Processo nº 2014/50948-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos 

Produtores Rurais Vila da Paz, responsável Arlito Gomes de Oliveira, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

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

que, ratificando o parecer dos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária pelo débito entre seu responsável e à 

entidade convenente e, ainda, aplicação da multa regimental ao senhor Rubens Nazeazeno 

Ferreira Brito. A presidência constatou que embora regularmente notificado, o responsável 

supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente seu responsável e a 

Associação dos Produtores Rurais Vila da Paz em débito com o erário estadual na importância 

de R$9.000,00 (nove mil reais), aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo débito apontado e R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo não encaminhamento das 

contas no prazo regimental e deixar de aplicar multa aos titulares da Adepará à época, Senhor 

Rubens Nazeazeno Ferreira Britto e Luciano Guedes, em razão da defesa apresentada e juntada 

do Laudo Conclusivo. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade 

em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do 

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/51277-6, que trata da tomada de contas 

instaurada na Associação das Mulheres de Soure, responsável Maria Lina Amador Figueiredo, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1930

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pela irregularidade das contas, 

com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A 

presidência constatou que embora regularmente notificada, a responsável supracitada não 

esteve presente e nem se fez representar à sessão.  Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

as contas irregulares, nos termos do art. 56, III, alíneas “a” e “e” da Lei nº 081/2012-LOTCE, 

por omissão no dever de prestar contas e desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos com a devolução da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescido de 

juros e correção monetária do período, a contas de 06/07/2017. Aplicar a responsável as multas 

nos valores de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo 

débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela 

omissão no dever de prestar contas, com base no art. 83, VII da LOTCE, c/c com o art. 243, III, 

alínea “a” do Ato nº 063/2012 (RITCE). Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do relator. Utilizando-se da mesma senda, o senhor secretário 

anunciou o Processo nº 2011/52315-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer dos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para extinguir o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

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

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2007/50855-

3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Domingas de Almeida Monteiro, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 
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matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do relator. No mesmo intento, foi anunciado o Processo nº 

2008/53099-9, que traz em seu bojo o ato de Aposentadoria em favor de Rosa Edni Souza 

Lima, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo deferimento do registro. 

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

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

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

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Neste momento registrou-se a saída em 

definitivo do Conselheiro André Teixeira Dias do plenário. Incontinenti, foi chamado à ordem 

da pauta o Processo nº 2017/52358-6, que traduz o ato de Aposentadoria em favor de Maria 

Santana Carvalho Veloso, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello que antes da relatoria, pronunciou breve pensamento: Senhora 

presidente, doutor Guilherme Sperry, douto representante do MPC, senhores conselheiros 

Cipriano Sabino, Luís Cunha, André Dias, Odilon Teixeira e Rosa Egídia, os colegas 

substitutos doutora Milene e doutor Edvaldo, bom dia a todos. Gostaria antes de cumprimentar 

os eleitos nessa manhã para os cargos diretivos desta Corte, conselheiro André, Cipriano e 

Odilon, respectivamente nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor desta Corte de 

Contas, desejar-lhes profícua gestão, sucesso, que Deus abençoe a condução de Vossas 

Excelências pelo biênio 2019/2020, em meu nome e creio que em nome dos conselheiros 

substitutos, nos coloco à disposição da gestão para prestar nosso concurso intelectual, 

material, físico, nossa disposição para auxiliar a gestão para que ela seja a melhor possível 

para esta Corte. Estaremos tempestivamente preparados e em regime de plantão para sempre 

que necessário poder dar nossa contribuição, não apenas no nosso cargo, mas também para 

outras atividades inerentes a nossa Corte de Contas. Prestaremos o nosso melhor para que a 

gestão seja de sucesso, porque assim sendo a Corte de Contas estará sempre nos holofotes do 

ponto de vista positivo, assim nós queremos, almejamos e assim a sociedade paraense merece. 
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Estamos aqui para desenvolver e dar o melhor de nós, faremos isso por essa gestão, já nos 

comprometemos antes do início, de estarmos ao lado da gestão, acompanhando e prestando 

nosso esforço para o melhor resultado possível. Desejo sucesso. Fico feliz pelo novo corpo 

diretivo, desejo o maior sucesso a todos e que Deus abençoe todos nós. Lido o relatório e no 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo deferimento do registro, 

com a emissão das recomendações sugeridas pelo Departamento de Controle Externo. Pausa. A 

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

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

este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário, por unanimidade, acatar a posição 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. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2017/53426-5, que agasalha o ato de Reforma em favor de Almir 

Pedro Silva dos Santos, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

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

representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo 

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

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

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

presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Logo após, 

foi anunciado o Processo nº 2008/52916-2, que trata do Ato de Pensão em favor dos 

dependentes do ex-segurado Luiz Valdez Duarte da Silva, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das 

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

que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do relator. Na mesma senda, foi dado conhecimento a respeito do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1933

Processo nº 2016/50411-2, que se refere ao ato de Pensão em favor dos dependentes do 3º SGT PM 

Josenilson Silva Pinto, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo 

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

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

o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2017/52505-0, que trata do Ato de Pensão em favor do dependente da ex-segurada 

Suzete Gonçalves Ataíde, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

deferir o registro. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no 

artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2017/53675-9, que 

trata do Ato de Pensão em favor da dependente do ex-segurado Rodolfo da Silva Neves, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que, ratificando o parecer dos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, antes de proferir o voto aproveito para registrar a 

presença e cumprimentar nosso vereador de Belém, Celsinho Sabino, como é conhecido 

popularmente. Vê-lo presente aqui, a nova geração da política do estado do Pará, especialmente 

da cidade de Belém. É o filho do nosso conselheiro Cipriano Sabino. Aproveitar a presença de 

Vossa Excelência desejar muita sorte, acompanho de longe, mas sei que é um vereador atuante, 

vários elogios já recebi do trabalho de Vossa Excelência, continue entusiasmado sempre buscando 

inspiração naqueles que foram dedicados e trabalharam muito pelo bem comum. Vossa Excelência 

é bastante jovem, mas tem uma escola, seu pai, seu tio é uma referência de sucesso, fez um 

grandioso mandato de deputado estadual, que o credenciou para ser deputado federal. Essas 
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coisas a gente têm que levar em conta nas reflexões, deu certo por que, valorizar o que deu certo, o 

que é bom. Desejar muito sucesso para você, que Deus te abençoe e seu trabalho. Sinta-se 

abraçado. Esgotada a discussão, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. 

Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em a presidência 

proclamou que resolveu o plenário por unanimidade acolher a posição do relator. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados 

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) 

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial 

do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência de imediato passou a tratar as matérias 

de tino administrativo a Presidência, conforme a seguir: Submeto à deliberação plenária a proposta 

da resolução que trata o manual de procedimentos das atividades educacionais da Escola de 

Contas Alberto Veloso, a matéria foi devidamente distribuída através dos e-mails corporativos, sem 

que houvesse manifestação de emendas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.075, desta data. Ainda com a palavra a 

Presidência assim se pronunciou: Esta presidência gostaria de se manifestar, agradecer a presença 

e convidar para tomar assento na mesa da presidência, sua excelência o vereador Celso Sabino, 

que nos visita nessa manhã, seja sempre bem-vindo a essa casa, com seu pai que já foi eleito 

presidente, acaba de se eleger vice-presidente, amigo nosso que sempre está contribuindo com essa 

Corte de Contas, que Vossa Excelência tenha em seu pai o exemplo. Não está presente aqui o 

conselheiro André, ele precisou sair, mas amanhã ele estará no berço. Além da eleição dele hoje 

como presidente, nós gostaríamos de deixar os votos de felicidade nesse momento, pedir ao douto 

plenário para que nós possamos enviar ao nosso companheiro, conselheiro, vice-presidente, amigo, 

eleito presidente desta Corte, votos de felicidade pela passagem do seu aniversário. Também 

felicidade, parabéns pela eleição, sucesso e muita saúde para ele. O plenário com certeza vai 

referendar esse voto de felicidade, muitos anos de vida, saúde e paz. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu gostaria de pedir a 

palavra, mas se for para votar, voto a favor, principalmente para o conselheiro André, aniversário 

de vida, coisa importante para todos nós, conselheiro André veio lutando, com essa dificuldade que 

ele vem enfrentando, mas Deus sempre tem abençoado ele, ele tem conseguido vencer os obstáculos 

que a vida impõe a todos. É com alegria que eu voto na manifestação oficial do Tribunal para 

parabenizar e cumprimentar pelo aniversário dele. Para nós é uma alegria muito grande. Em 
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seguida queria falar sobre outro assunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Luis da Cunha 

Teixeira: De acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Odilon Inácio Teixeira: De acordo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhor Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De 

acordo. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o nosso vereador, já o fiz 

pessoalmente, mas gostaria de registrar o vereador mais jovem de Belém. Seja muito bem-vindo, é 

um prazer revê-lo. A matéria deliberada, foi consubstanciada no Ofício nº 142/2018-SEGER, desta 

data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: O MP também se manifesta associando pelos votos de felicidade, tranquilidade, saúde, 

paz ao conselheiro André. Certamente os conselheiros substitutos se associam da mesma forma. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Queria 

falar um pouco, mas rapidamente, agradecer o apoio de todos os colegas, dizer que fiquei muito 

honrado. Obviamente sei da responsabilidade e do compromisso, tanto eu, quanto conselheiro 

Odilon, André, Luís, Rosa, Nelson, Lourdes, temos a responsabilidade de conduzir o Tribunal. 

Quero cumprimentar o conselheiro Luís Cunha, que em suas palavras fez uma síntese muito 

importante. O presidente tem mais atribuições que os outros conselheiros, mas é conselheiro como 

outro, apenas aumenta nossa responsabilidade. Em todas as palavras Vossa Excelência foi feliz, 

quero agradecer. Quero agradecer a conselheira presidente, em que pese qualquer tipo de 

divergência, demonstra claramente que é menor do que o Tribunal de Contas. Agradecer o apoio 

que tive e dizer que estou à disposição, me coloco humildemente ao conselheiro André, conselheiro 

Odilon, da conselheira Rosa, conselheiros substitutos, nossos parceiros, conselheiro Luís, Nelson, 

Lourdes, para que no que puder contribuir e engrandecer a presidência do conselheiro André, 

certamente vai conduzir o Tribunal, acredito que todos farão da mesma forma, no sentido que 

maior é o Tribunal de Contas. Presidente, parabéns pela condução dos trabalhos, Vossa 

Excelência conduziu o Tribunal esses anos muito bem, ouvindo a todos, de forma tranquila 

conduziu o processo aberto, democrático, apurou os votos junto com o MP, conselheiro Nelson 

como decano e realizou o processo de modo muito tranquilo, como Vossa Excelência é peculiar, é 

da sua forma de trabalhar. Cumprimento não só pela condução dos trabalhos, mas pelo seu 

trabalho como presidente nos últimos anos, ainda vai ter um caminho pela frente, para fechar o 

exercício, tem aquelas coisas que a gente tem que ter todo o cuidado. Parabenizo Vossa Excelência 

e toda equipe pela condução do Tribunal nesse período de dois anos. Conselheiro Nelson antes de 

sair aqui registrou os parabéns, os cumprimentos, desejos de sucesso para nova chapa. Quero 
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agradecer também a ele, conselheira Rosa Egídia pela sua conduta, de forma humilde me coloco à 

disposição de Vossa Excelência, uma grande mulher. O conselheiro Luís Cunha não preciso dizer 

nada, o que ele falou, na minha concepção é tudo o que precisava ser dito. Conselheiro Odilon, 

parceirão nosso. Quero cumprimentar e agradecer mais uma vez, por tudo, esse tempo todo, Vossa 

Excelência está aqui desde que começou como conselheiro substituto, agora como conselheiro tem 

sido grande parceiro do TCE e particularmente a mim, é excepcional. Agradeço e também quero 

me colocar à disposição para ajudar, porque você está fazendo um grande trabalho na 

corregedoria. Temos um passivo que nos preocupa e Vossa Excelência tem conduzido com muita 

firmeza, competência e vai continuar com certeza agora. Agradeço o apoio e me coloco à 

disposição. Conselheiro André, nosso comandante, quero me colocar a disposição, para que ele 

tenha todo o sucesso na sua gestão. Vejo todos os ex-presidentes aqui, conselheiro Nelson grande 

contribuição, conselheiro Luís Cunha também trabalhou muito, conselheira Lourdes Lima também, 

antes de mim, iniciou muitos trabalhos, que depois veio para mim, foi para o Luís, deu 

continuidade. Isso é importante, a instituição está em primeiro lugar, os projetos precisam de 

continuidade. O importante é o Tribunal, pensar no futuro, pensar na segurança jurídica, mostrar 

para a sociedade a importância do TCE. Conselheiro André, tenho certeza, que como a conselheira 

Lourdes, Nelson, Luís, com humildade em relação a mim, vai fazer uma grande presidência, um 

grande trabalho com apoio de todos. É natural a divergência, mas quero dizer da nossa união, 

para trabalharmos juntos e levarmos o nome do Tribunal para fazer um grande trabalho em prol 

da sociedade. Cumprimento o doutor Guilherme Sperry, que está sempre conosco, agradeço o 

apoio que sempre nos deu, a gente tem uma parceria muito boa, que é exemplo para o Brasil 

inteiro. Também hoje fez o trabalho de secretário da eleição, agradeço pelo seu trabalho, 

transparência sua dedicação de forma clara. Está nos anais da Casa que a presidente conduziu o 

processo, secretariado pelo doutor Guilherme Sperry, o MP, que nos deixa mais tranquilo. E 

cumprimentar o vereador Celsinho Sabino, o mais novo vereador da Câmara Municipal, eu fui à 

posse do Celsinho. Tinha um vereador que estava lá com cinco mandatos, mas teve uma grande 

renovação, o que ficou dos mais antigos utilizou o Celsinho como exemplo no discurso dele. Ele 

falou, no dia que eu tomei posse a primeira vez como vereador nascia o Celsinho Sabino. Para 

demonstrar que a população quer renovação e trabalho. Nunca vou me esquecer. Olha a 

renovação vindo. Ele está se dedicando, se empenhando para honrar a confiança da população. 

Importante é ter isso na cabeça, você, Vitor Dias que é filho do André, nós trabalhamos para a 
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população, seja conselheiro, deputado federal, juiz, desembargador, nós somos empregados do 

povo, temos que dar essa demonstração, devolver essa confiança, independente da forma como 

entrou, seja por concurso público, se foi eleito. A nossa responsabilidade é com a população que 

nos paga e espera isso da gente. Essa consciência eu vejo que o Celsinho tem tido, Vitor, no sentido 

de devolver essa confiança que foi a eles depositada. Cumprimentando a todos de coração, 

agradeço muito a oportunidade que Deus está nos proporcionando e a vocês que são meus colegas 

de trabalho aqui, conselheiros substitutos, as palavras gentis de cada um, de forma que eu também 

me coloco a disposição de Vossas Excelências com toda a humildade, o que a gente puder fazer 

para trabalhar, sob a liderança do André Dias que vai ser nosso presidente a partir de fevereiro. 

Vamos dar todo apoio à conselheira Lourdes para que ela conclua com sucesso sua gestão que foi 

muito boa. Todos os dias ela demonstra isso, seu empenho, o de sua equipe, não há o que discutir. 

Agora é trabalhar, agradecer e buscar a união de todos. Essas são minhas palavras, feliz de ver o 

processo democrático ocorrer na maior normalidade, liderados por Vossa Excelência Parabéns e 

muito obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Apenas pedir permissão ao plenário para me retirar neste momento, eu tenho 

uma consulta médica em 15 minutos. Renovo os cumprimentos ao doutor André, Cipriano, Odilon, 

pela eleição e me coloco à disposição de todos para o que eu puder colaborar. Peço licença e 

desculpas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Antes de 

mais nada, estou aguardando este momento próprio e oportuno da sessão para me pronunciar, 

cumprimentando ao bom dia de sempre, ao conselheiro Nelson, conselheiro Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, André Dias que teve que se ausentar, da mesma foram a conselheira Rosa Egídia neste 

momento. Conselheiros substitutos Milene, Daniel e Edvaldo, todas as senhoras e senhores que 

estão acompanhando, a honrosa presença do Celsinho Sabino nesta manhã, que nos honra com a 

presença e prestígio da casa. Quero iniciar agradecendo a Vossa Excelência como bem foi frisado 

aqui, Vossa Excelência, tem conduzido de forma muito tranquila e serena a instituição, o que 

possibilitou com que este conselheiro, na função de corregedor também assim atuasse, Vossa 

Excelência é responsável pelo sucesso, se algum eu obtive na condução da corregedoria, Vossa 

Excelência e coautora desse sucesso. E o que lhe é próprio, da natureza da Vossa Excelência como 

bem mencionado pelos conselheiros na condução dos trabalhos da Casa, é muito próprio seu essa 

atitude e forma de proceder. Quero agradecer a cada um a confiança depositada neste que vos 

fala. Sei do compromisso, da responsabilidade, tenho certeza que todos apoiam, a gente vai 
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procurar sempre o melhor e a forma mais adequada a buscar aquilo que está ali, atentando, tendo 

aquela visão como referência e tentando alcançar aquela missão. Eu quero deixar muito claro e 

deixar parabéns ao conselheiro André que vai nos conduzir no próximo biênio que eu tenho 

certeza, juntamente com o conselheiro Cipriano, da mesma forma que todas as administrações 

anteriores da casa procederam na condução da instituição, nós assim procederemos. Aquela visão 

e aquela missão nos norteiam. Quero agradecer aos cumprimentos de cada um, o pronunciamento 

de cada conselheiro e conselheiro substituto, os cumprimentos do MPC, nosso grande apoiador em 

todas as atividades da Casa. O Tribunal de Contas é abstrato, quem o faz são as pessoas e o 

sucesso dele só depende de cada um de nós. Com essas palavras, agradeço a todos e tocamos em 

frente essa bela instituição. Obrigado presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada doutor Odilon. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Procurador Guilherme da Costa Sperry: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, conselheiros substitutos, excelentíssimo vereador Celsinho Sabino, a todos aqueles 

que nos acompanham meu bom dia mais uma vez. Solicitei a palavra primeiro porque estou aqui no 

exercício da procuradoria geral, representando-a, então talvez não tenha a oportunidade de lhe 

agradecer pelo período de convivência nesses dois anos na condução da Casa, pelo apoio que 

sempre nos deu, senhora presidente. Sempre que o MPC precisou do apoio do TCE, nós pudemos 

contar. Sei que com o apoio de todos os conselheiros que estão aqui, mas a Casa capitaneada nesse 

momento por Vossa Excelência, então só tenho a lhe agradecer por esses dois anos da sua gestão. 

Quero parabenizar o conselheiro André pela eleição, que tive a honra de conduzir a apuração, 

como mencionada aqui, tão bem conduzida pela conselheira Lourdes, eu só fui instrumento para 

que tudo ocorresse dentro da maior tranquilidade, normalidade e transparência. Parabenizar o 

conselheiro André, o conselheiro Cipriano pela eleição ao cargo de vice-presidente e ao 

conselheiro Odilon pela reeleição ao cargo de corregedor. Tenho certeza que a gestão capitaneada 

pelo conselheiro André será um sucesso, estamos aqui desde 2013 no Tribunal, iniciei na gestão do 

conselheiro Cipriano na presidência, depois Luís, Lourdes, agora André. A gente ao lado tem 

acompanhado como o Tribunal tem seguido e como cada um dá sequência aos projetos da Casa, 

tenho certeza que isso irá permanecer. Quero aproveitar para justificar a ausência da procuradora 

geral, hoje tem a cirurgia da filha, ela infelizmente não pôde se fazer presente. Também a pedido 

da procuradora geral para reforçar que na quinta-feira contamos com a presença das autoridades 

que puderem, teremos o lançamento do planejamento estratégico 2019/2024 do Ministério Público 
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de Contas, também da ouvidoria que começa a funcionar no MPC e eu fiquei com essa 

incumbência a partir de janeiro do ano que vem, serei o primeiro ouvidor do MPC, e também do 

Centro de Apoio Operacional, que vai ficar a cargo da procuradora Deíla. Nessa ocasião, também 

haverá a assinatura do termo de cooperação entre o MPC-PA, o MP do Estado, o MPC dos 

Municípios do Estado, MP Federal e MPT para a realização da primeira caminhada do Ministério 

Público de Contas contra a corrupção. Esse evento será no dia 13, às 11 horas, no salão nobre do 

MPC. Na sexta-feira nós teremos a entrega da medalha do mérito institucional do MPC. Da mesma 

forma que nós nos sentimos muito honrados por ter recebido a medalha Serzedello Corrêa desta 

Corte de Contas, o Ministério Público também tem a medalha do mérito institucional. E nós 

optamos neste ano, como não daria para fazer um evento com toda a grandiosidade de estrutura 

que requer, que você tem que distribuir convite, falar com cerimonial de vários órgãos, você tem 

uma dificuldade de operacionalização maior, nós optamos por premiar nesse momento, em um 

evento menor, premiando servidores do MPC, do TCE e nossos colaboradores. Queria chamar a 

atenção para a servidora Ana Rosa Bassalo Crispino, que é irmã da conselheira Rosa, que vai ser 

agraciada com a medalha e com duas servidoras do TCE que também serão agraciadas, a 

servidora Karla Lessa Bengtson e Lilian Rose Bittar Tandara Bendaham. A Lilian Bendaham 

também, dentro dessa parceria que Vossa Excelência tem mantido conosco, foi a servidora que 

capitaneou os trabalhos do planejamento estratégico do MPC. Aqui o nosso agradecimento a 

Vossa Excelência, a essas duas servidoras que estão sendo reconhecidas pelo MPC pelo trabalho 

que fazem aqui e que fizeram conosco, nos auxiliando. Teremos além das duas servidores, 

servidores do MPC, a Ana Rosa, o Gabriel Pontes dos Santos, Karen Loureiro Lima, Lorena 

Cavalcanti Couto Felipe, Paulo César Beltrão Rabello, Rosana Gabriele Magno Gonçalves, esses 

os servidores do MPC. E colaboradores, Abigail Sandra Nunes e o sargento PM Jonas da Silva. 

Contamos com Vossas Excelências nessa cerimônia do dia 14, sexta-feira, entrega das medalhas. A 

caminhada vai ser no Parque do Utinga, sábado, dia 15, primeira caminhada do Ministério 

Público contra a corrupção, às sete e meia da manhã. Os kits estão sendo entregues hoje e amanhã, 

das oito às 18 horas no Ministério Público de Contas. E por último, esse recado é meu, acho que já 

é de conhecimento de todos, finalmente conseguimos finalizar a contratação da banca da 

instituição que fará o concurso público do MPC. Uma vaga para procurador de contas e vagas 

para servidores de nível médio e superior. No dia 17 de dezembro, segunda-feira, teremos uma 

primeira reunião da comissão do concurso público com a entidade contratada, que é a Sebrasp, 
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que é o Cespe, quem é concurseiro sabe da idoneidade da banca, ligada a Universidade de 

Brasília, fez o último concurso do Tribunal em 2016, conduziu muito bem. Teremos essa primeira 

reunião com eles, eles apresentarão a minuta do cronograma e do edital. Esperamos que tudo 

corra bem, provavelmente até fevereiro, março estejamos com os editais de abertura das inscrições 

na praça. Era isso, desculpe ter tomado tanto tempo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhora presidente, doutor Sperry, senhores 

conselheiros, colegas substitutos, todos presentes que nos ouvem, nos assistem. Um bom dia 

especial ao vereador Celso Sabino, seja bem-vindo ao nosso Tribunal. É muito bom e importante 

sabermos que existem novas lideranças e a juventude na liderança política, tenho acompanhado de 

longe a sua vereança no município de Belém e tenho percebido que tem feito muitas propostas 

interessantes e até arrojadas para o município, isso é muito importante, é o que todos nós 

queremos, viver num local que propicie a todos as condições de urbanidade e bons projetos de lei 

para que o município de Belém possa continuar sendo um destaque, porque é uma cidade muito 

importante no cenário nacional, historicamente e economicamente. Parabéns, continue assim, que 

Deus continue o iluminando e que você ainda possa continuar realizando mais ações em prol da 

cidade e na política como um todo, que eu imagino que a vereança é só um começo. Gostaria de 

aproveitar a oportunidade para parabenizar o conselheiro André pelo aniversário na data de 

amanhã, que ele tenha muita saúde, paz, felicidade, amor na vida dele, porque ele é uma pessoa 

que tenho muita admiração, não só no Tribunal mas fora, uma amizade grande com ele e com a 

família dele. Mas o que me motivou a pedir a palavra, não posso deixar de fazer um registro em 

relação a eleição realizada no dia de hoje, para a nova mesa diretiva. Eu acho que quando há uma 

alteração de gestão, novas expectativas surgem, esperanças se renovam, o que eu quero desejar 

para a nova mesa diretiva, conselheiro André, Cipriano e Odilon é uma trajetória de sucesso, de 

realização. Bonaparte dizia que um líder é vendedor de esperanças. Que Vossas Excelências 

vendam esperanças e consigam, junto com essa liderança conectar a todos em prol da sua 

realização e sucesso. Contem conosco, conselheiros substitutos, acreditamos no propósito de todos 

para fazer do nosso tribunal um tribunal de excelência, referência e vanguarda no cenário 

nacional, que já tem se destacado em vários aspectos, que Vossas Excelências tenham a sabedoria, 

a paz e a serenidade para conduzir todo esse processo, essa nova gestão que se inicia, pois nós 

confiamos muito em vocês. E acho que a confiança é a base de tudo. Também gostaria de 

parabenizar a conselheira Lourdes Lima pela condução desse processo democrático, acho muito 
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importante essa renovação, esse processo se dar em forma de benefício para nossa instituição, que 

acho que esse tem que ser o espírito que nos move e nos guia. Mais uma vez parabéns a todos, 

contem conosco de coração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Vereador Celso Sabino: Bom 

dia a todos, presidente conselheira Lourdes Lima, em seu nome quero cumprimentar todos os 

servidores desta Casa, todas as pessoas que fazem esse belo trabalho acontecer no dia a dia desta 

Corte de Contas. Sinto-me muito honrado pelas palavras que ouvi aqui hoje, principalmente por se 

tratar de pessoas que têm história no estado do Pará, fizeram história no parlamento e por onde 

passaram deixaram marcas de belos trabalhos ao longo do tempo. Sinto-me também honrado por 

ver pessoas técnicas utilizando de belas palavras para descrever nosso trabalho e dizer que é uma 

honra poder ver que essa instituição ao longo do tempo vem aperfeiçoando o seu trabalho, para 

que da melhor forma seja realizado o controle externo dos recursos do estado do Pará. É muito 

inspirador ver o trabalho acontecendo aqui dessa forma democrática. Pode ter certeza que com 

minha pouca experiência, mas com muito trabalho, estaremos levando para a Câmara Municipal 

de Belém as felicitações que nos foram dadas e com certeza estaremos buscando realizar um 

trabalho belo pela cidade de Belém. Estava lendo a visão do TCE, que é ser uma instituição de 

referência no controle externo. Realmente, essa instituição tem sido referência, não só no estado do 

Pará, mas no Brasil como um todo, agregador, tem feito estudos importantíssimos para o estado, 

um deles é na questão da lei Kandir, que realmente afeta os cidadãos paraenses. E dizer mais uma 

vez que me sinto honrado em participar desta sessão, estar presente na mesa, desejar uma boa 

sorte para a chapa que estará assumindo a partir de fevereiro, tenho certeza que também será feito 

um belo trabalho, e parabenizar a senhora, conselheira Lourdes, presidente, pelo trabalho que foi 

conduzido nesses últimos dois anos. Tenho certeza que daqui para frente só tende a melhorar esta 

Corte. Obrigado pela honra de me pronunciar e pela honra das palavras também. Muito obrigado 

procurador pelas palavras, a Câmara Municipal de Belém também preza pela transparência e pelo 

zelo com a máquina pública. Bom dia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nada mais a tratar, só temos que agradecer a Deus, 

a honrosa presença desse jovem exemplo da juventude na política. Agradecer ao Ministério 

Público, sua participação efetiva não só na sessão ordinária, mas na sessão de condução da 

eleição. Agradecer a presença e a participação do conselheiro Nelson Chaves, do ex-presidente e 

agora vice-presidente Cipriano, ex-presidente Luís Cunha, a presença do conselheiro André Dias, 

eleito para o próximo biênio como nosso condutor, será o presidente a partir de fevereiro, 
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parabéns, ao doutor Odilon, agradecemos sua presença e participação, que Deus abençoe vocês 

que vão estar assumindo posteriormente a condução desta Casa. A doutora Rosa também, enfim, 

hoje só tivemos ausência do conselheiro substituto Julival, porque está nos representando em uma 

missão do MMD/TC. Agradecer a presença dos conselheiros Substitutos Milene, Daniel e Edvaldo. 

Agradecemos a presença ilustre do nosso vereador de Belém, Celsinho Sabino, que muito 

abrilhantou essa sessão. Agradecemos ao jurisdicionados, todos os profissionais do direito, 

administração, economia, a todos que estiveram presentes nesta sessão. Agradecemos também aos 

servidores e servidoras desta Corte de Contas e do douto Ministério Público de Contas. 

Agradecendo também aos amigos e amigas internautas que nos acompanham todas as terças e 

quintas. Muito obrigada a todos pelas homenagens e elogios a todos nós nesta sessão maravilhosa. 

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

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e sete minutos (11h57min) 

e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 11 de dezembro de 2018. 
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