ATA DA 157ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA NO
DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015.

1

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, às 16:40hs, no Plenário

2

Ministro João Agripino, reuniu-se o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em Sessão

3

Extraordinária, sob a Presidência do Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, para eleição

4

da Lista Tríplice dos membros do Ministério Público de Contas, a ser encaminhada ao

5

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba, objetivando escolha e nomeação

6

do Procurador-Geral do Parquet de Contas, para o biênio 2016/2017, de acordo o artigo 1º,

7

§ 3º, da Lei Complementar nº 65, de 01 de junho de 2005, combinado com o artigo 31,

8

inciso XII, do Regimento Interno. Presentes, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros

9

Antônio Nominando Diniz Filho, Fernando Rodrigues Catão, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira

10

e André Carlo Torres Pontes. Presentes, também, os Conselheiros Substitutos Antônio

11

Cláudio Silva Santos, Antônio Gomes Vieira Filho, Renato Sérgio Santiago Melo e Oscar

12

Mamede Santiago Melo. Ausentes, o Conselheiro Arnóbio Alves Viana e o Conselheiro em

13

exercício Marcos Antônio da Costa, ambos, por motivo justificado. Constatada a existência

14

de número legal e presente a douta Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Dra.

15

Elvira Samara Pereira de Oliveira, o Presidente deu por iniciados os trabalhos, solicitando

16

ao Secretário do Tribunal Pleno fizesse a distribuição das cédulas de votação aos membros

17

do Ministério Público de Contas junto a esta Corte, enfatizando que a votação era secreta e

18

que fossem marcados três nomes nas respectivas cédulas, se assim desejassem. Na

19

oportunidade votaram os seguintes Procuradores: Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, Dra.

20

Sheyla Barreto Braga de Queiróz, Dra. Elvira Sâmara Pereira de Oliveira, Dra. Isabella

21

Barbosa Marinho Falcão, Dr. Luciano Andrade Farias, Dr. Manoel Antônio dos Santos Neto

22

e Dr. Bradson Tibério Luna Camelo. No seguimento, o Vice-Presidente desta Corte,

23

Conselheiro André Carlo Torres Pontes promoveu a apuração do escrutínio e, logo após, o

24

Presidente Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima anunciou o resultado da votação,

25

informando o nome dos Procuradores Dra. Sheyla Barreto Braga de Queiróz, com 07

26

votos, e dos Procuradores Drs. Luciano Andrade Farias e Manoel Antônio dos Santos

27

Neto, ambos com 06 votos, para comporem a Lista Tríplice que será encaminhada ao Chefe

28
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1

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCE/PB, para os próximos dois

2

anos (biênio 2016/2017). Em seguida, Sua Excelência o Presidente concedeu a palavra à

3

Procuradora-Geral do Parquet de Contas, Dra. Elvira Samara Pereira de Oliveira, que fez o

4

seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente, gostaria, primeiramente, de parabenizar os

5

meus ilustres colegas que, agora, integram a Lista Tríplice formada para escolha do novo

6

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Ao mesmo tempo, desejo manifestar e

7

expressar os meus mais sinceros votos de sucesso e sorte para a nova gestão e, sobretudo,

8

quero repisar e enfatizar que estarei sempre à disposição de todos, para colaborar com

9

qualquer coisa que seja necessária. Os meus mais efusivos votos de congratulações aos

10

três colegas, e porque não dizer ao próprio Ministério Público de Contas que, mais uma vez,

11

passa por esse processo de sucessão da sua administração de forma tranquila, harmônica

12

e sem maiores percalços. Parabéns a todos, sucesso e sorte”. A seguir, o Presidente

13

concedeu a palavra ao Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho que, na oportunidade,

14

fez o seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente, peço a palavra, inicialmente, para

15

parabenizar os três Procuradores que compõem a Lista Tríplice, Dra. Sheyla Barreto Braga

16

de Queiróz, Dr. Luciano Andrade Farias e Dr. Manoel Antônio dos Santos Neto, em nome

17

quais parabenizo os demais Procuradores do Ministério Público de Contas -- Dr. Marcílio

18

Toscano Franca Filho, Dra. Elvira Sâmara Pereira de Oliveira, Dra. Isabella Barbosa

19

Marinho Falcão e Dr. Bradson Tibério Luna Camelo -- e dizer que não haverá solução de

20

continuidade, porque assim foi feito com o Dr. Marcílio Toscano Franca Filho e com a Dra.

21

Isabella Barbosa Marinho Falcão -- e, agora, com a Dra Elvira Samara Pereira de Oliveira --

22

e em todos esses momentos, propus que fosse consignada a Medalha “Cunha Pedrosa”,

23

pelos relevantes serviços prestados pelos mencionados Procuradores e, agora, gostaria de

24

propor, também, para a Dra. Elvira Samara Pereira de Oliveira. Acredito, Senhor Presidente,

25

que é uma questão de justiça, pelo desempenho, pela dedicação e pelo denodo nas causas

26

do nosso Tribunal”. O Presidente considerou bastante oportuna a proposição do

27

Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho e se posicionou de acordo com a sugestão de

28

Sua Excelência. Na oportunidade, a Procuradora-Geral, Dra. Elvira Samara Pereira de

29

Oliveira disse o seguinte: “Senhor Presidente, peço a palavra mais uma vez, apenas, para

30

agradecer a propositura da concessão da Medalha “Cunha Pedrosa” que, certamente, para

31

mim, será uma honra muito grande recebê-la, pois servira de estímulo para que eu possa

32

exercer minhas atribuições, como Procuradora de Contas, da melhor maneira possível e da

33

forma mais eficaz e eficiente para a sociedade paraibana. Muito obrigada ao propositor da

34

indicação e aos demais que aquiesceram”. A seguir, o Conselheiro Fernando Rodrigues

35

Catão disse o seguinte: “Senhor Presidente, não me resta a não ser reconhecer o fato

36

mencionado pela douta Procuradora-Geral, em suas palavras, ou seja, uma transição

37

pacífica, harmônica, de continuidade, que demonstra o amadurecimento de nossa

38

instituição. Desejo aos três Procuradores eleitos a melhor sorte possível e dizer que

39

qualquer um dos Senhores Procuradores que for escolhido, o Ministério Público de Contas

1

junto a esta Corte estará bem. Meus parabéns a todos”. Em seguida, o Conselheiro Fábio

2

Túlio Filgueiras Nogueira usou da palavra para fazer o seguinte pronunciamento: “Senhor

3

Presidente, quero ressaltar uma particularidade do nosso Tribunal. Tenho percorrido o Brasil

4

inteiro, não só na condição de Presidente, na gestão passada, mas como membro da

5

ATRICON e, vez por outra, sou instado a relatar como se dá a nossa convivência com o

6

Ministério Público de Contas. Com muita alegria, sempre registro que a nossa convivência é

7

a melhor possível e se dá calcada no respeito, na admiração, na contribuição, o que é muito

8

salutar para a nossa Corte de Contas. Quando estava na Presidência do nosso Tribunal,

9

tive a oportunidade de conviver de forma mais próxima, em um primeiro momento com a

10

então Procuradora-Geral, Dra. Isabella Barbosa Marinho Falcão, e em um segundo

11

momento com a atual representante do Parquet de Contas, Dra Elvira Samara Pereira de

12

Oliveira e sempre contamos com o total e irrestrito apoio institucional do Ministério Público

13

de Contas, através de todos os Procuradores. De forma muito particular, desejo registrar,

14

também, a alegria – já que o destino nos permitiu – de realizar o concurso público para o

15

preenchimento da vagas existentes no Ministério Público junto a esta Corte, e fomos

16

contemplados com três grandes talentos, três grandes juristas, que vieram se somar aos já

17

existentes, fazendo com que a nossa Corte de Contas continue a se sobressair no cenário

18

nacional. Queria fazer esse registro, Senhor Presidente, na medida em que me sinto muito

19

honrado em pertencer a esta Corte, e poder presenciar e testemunhar essa convivência

20

extremamente harmoniosa que, aqui, existe. Meus cumprimentos à Dra. Elvira Samara

21

Pereira de Oliveira e à Dra. Isabella Barbosa Marinho Falcão -- que a antecedeu – bem

22

como a todos os Procuradores, pois todos estão aptos, indiscutivelmente, a exercer este

23

cargo, mas acho, por intuição, não quero fazer premonição, que as mulheres vão continuar

24

a mandar nesta Corte”. A seguir, o Conselheiro André Carlo Torres Pontes usou da palavra

25

para fazer o seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente, fiquei muito honrado pela

26

designação para ser o escrutinador da presente eleição. Com esta missão, Vossa

27

Excelência me permitiu participar efetivamente em todas as eleições para escolha da Lista

28

Tríplice do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, hora como eleitor, hora como

29

candidato e, agora, como escrutinador. Fiquei muito satisfeito, muito honrado e gostaria de

30

consignar os meus parabéns a todos que participaram da votação, bem como aos

31

escolhidos para integrar aquela lista: Dra. Sheyla Barreto Braga de Queiróz, Dr. Luciano

32

Andrade Farias e Dr. Manoel Antônio dos Santos Neto, estes últimos chegando há pouco

33

nesta Corte, mas que já figuram com todo destaque nos quadros do Ministério Público de

34

Contas junto a esta Corte de Contas. Quero, também, através dos ilustres Procuradores,

35

render homenagem a esse quadro de servidores dedicados que o Ministério Público de

36

Contas detém, através de seus servidores honrados, homens e mulheres decentes e

37

competentes, bem como dos estagiários daquele Corpo de Servidores do Ministério Público

38

junto ao Tribunal. Gostaria de mencionar, também, um detalhe: é que, neste ano, os

39

Procuradores desta Corte mais antigos e mais experientes, completaram dezoito anos de

1

Casa e, na maioridade, Dra Sheyla Barreto Braga de Queiróz chega, agora, como mais

2

votada para, quem sabe, ser a escolhida, naturalmente, como a Procuradora-Geral do

3

Ministério Público de Contas junto ao Tribunal. É uma data bastante significativa, a

4

maioridade de uma pessoa, a maioridade de uma instituição que, agora, se faz somar com

5

os recém-ingressos que estão no seu primeiro ano, mas já demonstram honradez e

6

maioridade suficiente, como atuantes do Ministério Público junto ao Tribunal. Quero, desde

7

já, fazer uma homenagem ao Dr. Bradson Tibério Luna Camelo, que não integrou a lista

8

nesta oportunidade, mas Sua Excelência estará representando o Tribunal de Contas do

9

Estado da Paraíba, na Audiência Pública que o Supremo Tribunal Federal realizará no

10

próximo dia 21 de setembro, para tratar de um tema palpitante, atual e presente, aqui, no

11

Estado da Paraíba, que é o uso dos depósitos judiciais para despesa pública, nos Estados e

12

lá, terá a palavra para falar em nome de todos nós, com a sua competência e com a

13

bagagem que tem como ex-Procurador Federal da Fazenda e, hoje, Procurador do

14

Ministério Público de Contas junto a esta Corte. Sua Excelência, certamente, nos honrará

15

muito com a sua presença e a sua fala. Era esta mensagem que gostaria de deixar

16

registrada, Senhor Presidente. Uma mensagem do passado de competência, do presente

17

de união e luta, e do futuro, certamente, inovador e de sucesso que o novo Procurador-

18

Geral trará, somando-se o trabalho aos que já foram feitos por todos que sucederam nessa

19

missão, em homenagem especial à Dra. Elvira Samara Pereira de Oliveira, que será a

20

próxima sucedida”. No seguimento, a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra.

21

Sheyla Barreto Braga de Queiróz usou da palavra para fazer um pronunciamento em nome

22

dos Procuradores do Parquet de Contas, que participaram da presente eleição: “Senhor

23

Presidente, muito obrigado. Vossas Excelências acabaram de testemunhar um exercício

24

livre e desembaraçado do processo democrático, com um colégio eleitoral pequeno,

25

reduzido a sete eleitores, mas que poderia, como todo colégio eleitoral, desenvolver certas

26

suscetibilidades, o que não foi o caso, pois houve da nossa parte, um congraçamento de

27

idéias e nomes. Me sinto, particularmente, honrada por integrar a Lista Tríplice, juntamente

28

com os colegas Luciano Andrade Farias e Manoel Antônio dos Santos Neto, acreditando

29

que seja uma honra tripla, um sentimento comum a nós três e, bem assim, ao colégio

30

eleitoral, os demais Procuradores do Ministério Público de Contas. Gostaria de agradecer ao

31

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, agradecer as palavras que já foram antecipadas.

32

Qualquer um dos escolhidos, segura e certamente, desenvolverá muito bem a contento, a

33

exemplo de uma verdadeira Escola de Procuradoria de Contas que encontramos nesta

34

Corte, desde o Dr. Carlos Martins Leite e que, neste momento, tem a magistral Procuradora-

35

Geral, Dra. Elvira Samara Pereira de Oliveira, como a passível de sucessão, como só e

36

deve acontecer em todo processo de gestão, inclusive. Muito Obrigada”. Não havendo mais

37

quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente fez o seguinte pronunciamento: “Gostaria

38

de parabenizar à Dra. Elvira Samara Pereira de Oliveira pela condução, mas deixarei para o

39

momento oportuno, do até breve, até mais tarde. Gostaria, também, de dizer da felicidade

1

que vejo o Ministério Público junto ao nosso Tribunal com essa unidade e com essa

2

mesclagem dos jovens, com os veteranos e mais experientes nesta Casa, e ter a

3

tanquilidade de fazer uma transição tranqüila, serena, com a certeza de que todos tem --

4

como disse o Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, André Carlo Torres Pontos e

5

todos os que me antecederam -- a capacidade de assumir o cargo de Procurador-Geral do

6

Ministério Público de Contas. Desejo sucesso e parabenizo a todos, não somente os

7

escolhidos para compor a Lista Tríplice, mas os eleitores, pela consciência e pela

8

maturidade como traduziram e trouxeram para este Plenário a votação para essa esta

9

escolha. Felicidades e Parabéns a todos”. Ao final, Sua Excelência o Presidente declarou

10

encerrada a sessão às 17:00 horas e, para constar, eu, Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida,

11

Secretário do Tribunal Pleno, mandei lavrar e digitar a presente Ata, que está conforme.

12

TCE - PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO, em 17 de setembro de 2015.
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