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TERMO DE INFORMAÇÃO 

 

Pelo presente termo, informo que a sessão ordinária desta data não foi realizada 

em virtude de Suas Excelências o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, ausente por 

motivo de força maior; a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, o Conselheiro André 

Teixeira Dias e a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, ausentes por motivo de 

tratamento de saúde; e ainda a ausência do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, 

cumprindo missão oficial do TCE fora do estado, situação que inviabilizou o quorum previsto 

no caput do artigo 178 do Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará, já que estariam 

em condições de compor o quorum necessário apenas os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Odilon Inácio Teixeira e Luís da Cunha Teixeira 

(Presidente). Assim, todos os processos pendentes de julgamento permanecem aguardando a 

realização da sessão ordinária do próximo dia seis (06) de outubro. Na oportunidade Sua 

Excelência, Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente) apresentou a seguinte 

manifestação: Senhoras e senhores bom dia. Registramos com muita alegria a presença dos 

nossos conselheiros Nelson Chaves e Odilon Teixeira e este conselheiro que preside a sessão; e 

do procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Antônio Maria Filgueiras 

Cavalcante. Hoje a conselheira Lourdes Lima encontra-se neste momento fazendo um exame 

em um hospital da cidade. A conselheira Milene Dias da Cunha, como já é do conhecimento de 

todos, encontra-se em tratamento de saúde desde a semana passada. O conselheiro Julival 

Rocha cumpre agenda oficial determinada pela Atricon fora do estado do Pará. Da mesma 

forma o conselheiro Cipriano Sabino, e tem mais, o conselheiro André Dias, informado agora 

pela assessoria dele não se encontra em situação de saúde boa, ao tendo condições de vir a 

sessão. Ele não está bem; e estas coisas acontecem. Então, não temos quórum para a 

realização desta sessão ordinária. Estou aqui há cinco anos; ainda não tinha ocorrido uma 

falta de quórum, mas nós vamos fazer assim: hoje é um dia muito especial para o nosso 

Tribunal. Temos uma programação que vai ocorrer às onze horas; e é disso que eu quero falar. 

Encontra-se aqui presente a senhora Maria de Lourdes Gomes que é a nossa homenageada que 

se faz acompanhar das filhas Ana Felisbela Gomes e Maria de Lourdes Gomes, a quem damos 

as boas vindas em nome do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Tem toda uma programação 
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a ser realizada daqui a pouco. A exposição de arte já se consolidou em nosso Tribunal, em nosso 

espaço cultural, iniciativa do nosso eminente conselheiro Nelson Chaves, em oportunizar aos 

artistas da nossa terra poder ocupar o nosso espaço nobre, para exposição de seus trabalhos. 

Desta vez, a nossa equipe organizadora convidou para ser homenageada a senhora Maria de 

Lourdes Gomes que vai apresentar a sua exposição denominada “Do Além Mar à Casa da 

Duquesa: Em Busca de um Sonho”. Composta de obras produzidas através da técnica de óleo 

sobre a tela; estará à disposição da sociedade paraense de hoje até o dia 4 de novembro. E nesta 

oportunidade a senhora Maria de Lourdes vai estar à disposição com o seu trabalho para o 

conhecimento, para as vendas a quem desejar comprar os produtos do seu trabalho. Mas o que eu 

quero dizer também, me dirigindo aos convidados e servidores da Casa, aqui do nosso TCE e do 

Ministério Público que neste momento ele tem um significado muito grande para todos nós. Eu 

como presidente, estou apenas dando continuidade ao trabalho, iniciado há bastante tempo na 

Casa, iniciativa do conselheiro Nelson Chaves; e hoje vamos fazer novamente. Vamos ter a 

apresentação do nosso coral. E outro trabalho belíssimo que é também os barquinhos de miriti. 

Desta vez a programação tem outros produtos que tem a ver com o Círio de Nazaré; e vamos fazer 

a abertura da exposição dos barquinhos de miriti. Ainda há algumas dificuldades na Casa por 

conta da obra que está em andamento, mas o espaço está todo pronto, todo preparado, vamos ter 

um momento muito agradável para a nossa Instituição. E eu quero aqui fazer o convite aos 

servidores da Casa, aqueles que puderem para comparecer entre dez e meia e onze horas momento 

em que vamos dar início a este programação. Então neste momento, quero novamente dar as boas 

vindas à dona Maria de Lourdes e a sua família, aos convidados, e a sessão ordinária deixa de 

acontecer por falta de quórum é o que prevê o Regimento.  

 
Belém, 29 de setembro de 2015. 

 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Secretário-Geral em exercício 
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