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ATA Nº 5.305 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de abril do ano dois mil e 

quinze (2015), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da 

Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, 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. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e oito (28) de abril, na 

forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 

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

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida não havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado 

o Processo nº 2013/50179-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pelo Instituto de Artes do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

indeferimento dos registros, com as determinações ao IAP, SEAD, AGE e à SECEX e 

aplicação da multa regimental ao responsável do IAP. (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir 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 foi anunciado o Processo nº 2014/51228-8, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 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 e determinações à 

Fundação Carlos Gomes e à SEAD. (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 foi anunciado o Processo nº 2012/52122-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Octávio Augusto Correa de Almeida, cuja Relatora foi a Auditora 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 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 Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2012/50849-4, que trata do Ato de Aposentadoria de Miguel Abreu Duarte, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. 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 
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discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52109-5, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação dos Produtores Rurais da Sétima Travessa, responsável Francisco Aviz 

do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 regularidade das contas (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. 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 2013/51780-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Cultural Grupo Teatral Chama, 

responsável Luciane Caroline Furtado do Espírito Santo, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. 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 regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental ao Senhor 

Adenauer Marinho de Oliveira Góes e recomendação à Convenente (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva em razão do 

pagamento antecipado de contratações e deixar de aplicar multa ao Senhor Adenauer Marinho 

de Oliveira Góes, ex-Secretário da SETUR, visto que consta dos autos às fls. 73/77 o Laudo de 

Acompanhamento e Fiscalização do objeto conveniado. 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 2013/51897-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Quatipuru, responsável Fernando Helton da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 
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André Teixeira Dias. 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 regularidade das contas, isentando o responsável da multa regimental em face 

do Prejulgado nº 14 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

regulares. 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. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência de imediato passou a tratar dos assuntos 

pautados em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, proferindo a seguinte manifestação: Senhores 

conselheiros, foi distribuída, na sessão ordinária doa último dia 28 de abril, atendendo a 

solicitação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Teixeira, ouvidor deste Tribunal, 

proposta de alteração do plano estratégico deste Tribunal relativo ao período de 2012/2015, 

objeto da resolução nº 18.157/2011 com vistas a contemplar importantes ações da ouvidoria, 

inserindo a iniciativa estratégica programa “Ouvir para Melhor Servir”, juntamente com 4 

indicadores de desempenho, alinhando a ouvidoria deste Tribunal à estratégia definida no 

plano. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.705, desta data. Prosseguindo com a palavra, a Presidência 

assim se manifestou: Submeto à consideração desse egrégio plenário, nos termos do que dispõe 

o artigo 12, inciso 2, alínea “c”, do Regimento Interno, a cessão do servidor deste Tribunal 

Antônio Carlos Aguiar Dias, matrícula nº 0100354, ao Ministério Público de Contas do Estado 

do Pará a partir do dia 01/05/2015, sem ônus para esta Corte de Contas. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.706, desta data. Prosseguindo com a palavra, a Presidência assim se 

manifestou: O último item da pauta administrativa, senhores conselheiros, com elevada honra 

eu quero aproveitar esta sessão para proceder a entrega da medalha do Mérito Tiradentes e a 

Láurea do Mérito Pessoal aos integrantes do gabinete militar deste Tribunal. As honrarias são 

decorrentes de normas de iniciativa da Policia Militar do Estado do Pará, que deliberou sobre 

a outorga mediante indicação dos oficiais daquela Instituição. Então, eu chamo para 

comparecer a este plenário os seguintes militares do gabinete militar: Segundo Sargento PM 

Emerson Figueira Lima, para receber a medalha do mérito Tiradentes; e receberão a Láurea 
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do Mérito Pessoal: o Terceiro Sargento Idogilson Nazareno Batista da Silva, Cabo PM Jorge 

Macedo da Silva, o Cabo Celso Ramos Lopes e o Cabo Reginaldo Silva Gonçalves. Então, eu 

peço que o primeiro a receber a medalha do Mérito Tiradentes, Sargento Emerson Figueiras 

Lima, compareça fique aqui de frente para o plenário, e eu quero pedir ao cerimonial que tome 

as providências para a aposição da medalha, convido o conselheiro mais antigo da casa, 

Conselheiro Nelson Chaves, nosso decano, para entregar a medalha do Mérito Tiradentes ao 

Segundo Sargento Emerson Figueira Lima, por favor, Excelência. Agora eu convido o Terceiro 

Sargento Idogilson Nazareno Batista da Silva para receber a Láurea do Mérito Pessoal, e 

convido a Eminente Conselheira Lourdes Lima, Vice-Presidente, para fazer a entrega. Chamo 

o Cabo PM Jorge Macedo da Silva, e convido sua Excelência, o Conselheiro Cipriano Sabino, 

para fazer a entrega. Convido o Cabo PM Celso Ramos Lopes, e convido sua Excelência, o 

Conselheiro André Teixeira Dias, para fazer a entrega. Convido o Cabo PM Reginaldo Silva 

Gonçalves para receber a sua homenagem das mãos de sua Excelência, o Conselheiro 

condecorado Odilon Inácio Teixeira. Após as entregas foram ouvidos efusivos aplausos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu 

quero, neste momento, em nome do nosso Tribunal cumprimentar e parabenizar todos os 

nossos militares homenageados pela sua corporação, Polícia Militar do Estado do Pará e 

decidimos fazer na sessão de hoje o registro, porque achamos importante, desde quando foi 

implantado o gabinete militar nesta Casa. Não temos nenhum registro de conduta imprópria de 

nenhum membro do gabinete militar. Então, em nome de todos que compõem o Gabinete 

Militar, parabéns a vocês! Vocês representam todos, neste momento, do Gabinete Militar do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Parabéns e um abraço a toda a família. Eu quero 

aproveitar este momento para me dirigir ao Conselheiro Odilon, que recebeu a comenda na 

solenidade do dia 28 promovida pela Polícia Militar. Comentamos aqui, Conselheiro Odilon, 

que isso é importante, porque aquilo é um reconhecimento a sua história, apesar de ainda ser 

uma história curta no Pará, mas é uma história de grande significado, não foi à toa que Vossa 

Excelência foi escolhida. Que eu tenha conhecimento é a segunda ou terceira homenagem que 

já acontece com Vossa Excelência. Aconteceu na Assembleia Legislativa, com o título de 

“Cidadão do Pará”, agora a Polícia Militar lhe homenageia, e isso é muito importante. Então, 

a nossa Instituição se sente honrada com a comenda que Vossa Excelência recebeu. Parabéns 
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e sucesso! Homenagem também a sua família, esse reconhecimento de uma Instituição 

importante do Estado do Pará, que é a Polícia Militar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, Doutor Antônio Maria, 

representante do Ministério Público de Contas, eminentes Conselheiros Nelson Chaves, 

Lourdes Lima, Conselheiro André, Conselheiro Odilon, nossos conselheiros substitutos, Doutor 

Julival e Doutora Milene. Presidente, a TV Liberal foi fundada em 27/04/1976 pelo empresário 

Rômulo Maiorana, naquela época, com a denominação Grupo Liberal e completou agora, no 

último dia 27de abril, 39 anos de fundação. Coincidentemente, até próximo à data da 

comemoração da TV Globo, que é uma história relevante para a televisão brasileira e também 

para os registros do Estado do Pará, no caso da TV Liberal. A emissora é afiliada a Rede 

Globo, desde o primeiro dia que foi fundada. Portanto, em 27/04/1976 é afiliada da Rede 

Globo, porém, com a morte do empresário o grupo, passou a ter a denominação de 

Organizações Rômulo Maiorana, em homenagem ao seu fundador. A TV Liberal, hoje, Senhor 

Presidente, Senhores Conselheiros, é a 9º maior rede do Brasil. Atualmente, ocupa o 1º lugar 

na audiência da emissora do Estado do Pará, porque vem junto com a Rede Globo, e é 4º 

maior grupo de comunicação afiliado à Rede Globo do Brasil. Em setembro de 2010, a 

emissora lançou o sinal digital em todo o Estado do Pará, o canal 21 UHF, passando a 

distribuir e produzir em alta definição para toda a população este serviço. E sempre, Senhor 

Presidente, com um jornalismo dinâmico, ágil, com credibilidade. É uma emissora pautada 

pela informação e prestação de serviços a toda comunidade do Estado do Pará, e os 

programas semanais, diários, revelam essa preocupação. Tem um programa, por exemplo, que 

procura pessoas desaparecidas, e já encontraram várias pessoas. Tem também o “Liberal 

Comunidade”, que destaca a cultura do Pará e vai buscar coisas importantes da nossa cultura, 

enfim, mostrando diversos trabalhos, engrandecendo, dando a importância, ou seja, 

reconhecendo o nosso estado e suas raízes. A emissora, Senhor Presidente, senhores 

conselheiros, conta hoje com 400 colaboradores em todo Estado do Pará, dos quais 280 atuam 

em Belém. Além da capital Paraense, a TV Liberal, mostrando mais uma vez a sua 

preocupação e importância com o estado e para o estado, conta com 8 operações instaladas no 

município de Marabá, Castanhal, Parauapebas, Tucuruí, Itaituba, Paragominas, Redenção e 

Altamira, além de outros projetos que para novas implantações. Todos contam com a equipe de 
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jornalismo, de profissionais experientes, competentes, para atender não só os anunciantes 

como toda população. Essa equipe procura sempre produzir um jornalismo de qualidade, 

imparcial, mostrando a realidade do estado, e procurando, obviamente, com seu trabalho, 

melhorar a vida da população paraense. Essa emissora é pioneira na transmissão via satélite 

para algumas regiões do Estado do Pará. O empreendedorismo visionário do eminente 

fundador Rômulo Maiorana, que faleceu em 23/04/1986, portanto há 29 anos, que foi o 

fundador inclusive do CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém, e foi o homem que 

idealizou, obviamente, esse projeto da Fundação Liberal, que completou, agora, nesses dias, 

39 anos de fundação no estado no Pará. A presidência, hoje, é ocupada pela Lucidéa 

Maiorana, e pelo vice-presidente, Rômulo Maiorana Junior, e os diretores Ronaldo Maiorana 

e sua família com seus 400 colaboradores fazem a TV Liberal. Senhor Presidente, senhores 

conselheiros, é com alegria e satisfação que eu queria que o Tribunal se manifestasse no 

sentido de cumprimentar, por tudo que foi dito, o grupo Rômulo Maiorana, Organização 

Rômulo Maiorana, pelo aniversário dos 39 anos da TV Liberal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito Bem! Eu quero 

registrar a manifestação do Ministério Público de Contas que concorda com pleito de Vossa 

Excelência, e se associa as manifestações de Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu voto 

obviamente favorável à proposição oportuna do Ilustre Conselheiro Cipriano Sabino, por tudo 

aquilo que já foi dito, no que se refere ao desempenho do Grupo Liberal, das Organizações 

Rômulo Maiorana, e dizer que eu tive o privilégio de privar da amizade do grande idealizador 

de todo esse sistema, Jornalista Rômulo Maiorana, como também da sua digna esposa, Dona 

Déa, e o trabalho que vem sendo prosseguido pelos seus filhos, pelos seus descendentes, e 

sempre levando ao povo do Pará o padrão de qualidade da Rede Globo, que é hoje admirado e 

ponta de lança, vamos dizer, em todo o mundo. As transmissões da Rede Globo são 

reproduzidas e respeitadas, tidas assim como padrão de altíssima qualidade. E, nesse aspecto, 

honra a técnica brasileira, os profissionais que fazem o Grupo Liberal, que estão também no 

mesmo padrão de todos aqueles profissionais que integram a Rede Globo de Televisão. É um 

motivo de satisfação para este estado poder ter uma emissora com esta qualidade, com a 

isenção no seu comportamento no noticiário, que são muitas vezes reproduzidos a nível 
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nacional. De maneira que eu quero me associar à justa lembrança do Conselheiro Cipriano 

Sabino de desejar que o Grupo Liberal, durante muitos anos, possa exatamente estar sempre 

em serviço da sociedade do povo do Pará, desejando muito êxito em suas atividades. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu 

quero me associar à proposição do Conselheiro Cipriano Sabino e também ao voto do 

Conselheiro Nelson Chaves. Eu tenho também o prazer do privilégio de ser amiga da família, 

Dona Déa, dos seus filhos, e é uma alegria saber que esse grupo teve um grande idealizador, e 

que o Conselheiro Nelson teve o privilegio de conhecê-lo, de conviver. Nós somente 

conhecemos a história dele. Entretanto, temos uma amizade com a família, principalmente com 

a Dona Déa Maiorana. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Eu quero, se os conselheiros concordarem, encaminhar essa manifestação, 

se o plenário aprovar, não só à Liberal e aos dirigentes também, à Rede Globo de Televisão a 

manifestação com relação ao Liberal e aos 50 anos da Rede Globo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu sou telespectador 

assíduo da TV Liberal desde criança. Chama-me a atenção, além do que Vossa Excelência 

falou, Conselheiro Cipriano, a cobertura do Círio de Nazaré. A primeira vez que eu assisti a 

transmissão do Círio de Nazaré na minha vida foi através da TV Liberal, e é uma cobertura 

perfeita. Então, eles têm méritos para merecer a homenagem de nosso Tribunal, as 

congratulações. Felizes foram Vossas Excelências em propor a este plenário, porque eles são 

organizados, eles trabalham, têm muitas coisas que eles estão inovando sempre, além do que 

Vossa Excelência colocou, vários projetos na área cultural, trabalho social, principalmente as 

parcerias que eles fazem naqueles projetos que fazem, ação global, que atende milhares de 

pessoas em algumas cidades importantes do Estado do Pará, eles são protagonistas nisso 

também. O programa “É do Pará”, “Liberal na Escola”, tem um conjunto de coisas positivas. 

Então, a gente quer também se associar, como eu já falei aqui, a essa justa homenagem. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nos Ofícios nºs. 055 e 056/2015-Sec, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: A decisão foi unânime 

deste plenário, e que a Secretaria tome todas as providências para que faça chegar ao 

conhecimento de toda a família Maiorana, da Organização Rômulo Maiorana e também à 
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Rede Globo, que o Conselheiro Cipriano, também estende essa homenagem, as congratulações, 

pelos 50 anos da Rede Globo no Brasil, que também é outra riqueza muito grande, de potencial 

muito grande, que já foi homenageada internacionalmente várias vezes. E não tem, pode ser 

até que ainda exista, eu não acredito, mas como tem pessoas isoladas no Brasil, pode ser que 

se registre um ou outro cidadão que ainda não tenha assistido à Rede Globo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria 

cumprimentar ao eminente Conselheiro Odilon, e dizer que nós nos sentimos honrados, 

obviamente, como Vossa Excelência falou, e reconhecer o auditor, que se tornou Conselheiro, 

por merecimento, enfim, por todos os méritos e agora está sendo reconhecido pela sociedade 

paraense de várias formas. E ontem, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, empenho, hoje é 

paraense, veste a camisa do Pará e defende os interesses do nosso estado. E, portanto, por 

essas razões, ele obviamente não só foi merecidamente ontem reconhecido, como será ainda 

mais por diversos órgãos e instituições do Estado do Pará e pela sociedade paraense também. 

Quando ele recebe uma homenagem da Assembleia Legislativa, ele está recebendo uma 

homenagem da população paraense, porque lá estão representadas todas as esferas, todos os 

setores, todos os partidos, enfim, ali está, vamos dizer assim, um espelho da sociedade 

paraense. Então ontem, mais uma vez, ele foi reconhecido, eu quero aqui fazer o registro, 

deixar nos anais, se for o caso até o Tribunal se manifestar oficialmente ao gabinete do 

Eminente Conselheiro Odilon, a ele, no sentido de mérito, louvor, congratulações e parabéns 

por esse merecimento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu estou sim de acordo, mas dizer da minha alegria, inclusive de ter 

testemunhado o momento que o nosso Conselheiro Odilon recebeu, sinceramente, é uma 

alegria sempre para nós vermos um dos nossos membros ali, e que representa esta Corte de 

Contas. A escolha, com certeza, pelos méritos do Doutor Odilon, por tudo aquilo que o Estado 

do Pará vem reconhecendo, pelo seu trabalho. Eu fiquei muito feliz de estar presente, porque o 

Doutor Odilon estava representando esta Corte, acompanhado de outros servidores também, 

como a professora Géo, esta Casa foi bastante prestigiada, bastante homenageada. 

Inicialmente pelo nosso Conselheiro, pela representante da Escola de Contas, Maria de Jesus, 

por policiais que fazem parte do gabinete, e também por um dos policiais que nos serve no dia 

a dia, que é o Cabo Nei. Então, isso para nós, foi motivo de enorme satisfação. O nosso 
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Tribunal de Contas foi bastante homenageado, foi bastante representado pela figura do 

Eminente Conselheiro Odilon, a Polícia Militar ainda olhou no próprio quadro dos policiais 

que aqui trabalham e acabamos de testemunhar, Vossa Excelência aqui nos permitindo a 

entrega dessas medalhas, ao Cabo Nei, como é conhecido, Cabo Jorgenei Carvalho e da Maria 

de Jesus, diretora da Escola de Contas. Isso certamente é o reconhecimento dos órgãos e, 

certamente, representa a sociedade paraense. Portanto, parabéns Doutor Odilon! Que Deus 

continue abençoando e que Vossa Excelência continue com esse espírito desde que aqui chegou 

e, cada vez mais, representando esta Corte dentro da sua competência constitucional, com a 

demonstração de que a sua escolha, como Conselheiro, pelo Governo do Estado, se deve ao 

trabalho que vem demonstrando, ao seu desempenho aqui nesta Corte no Estado do Pará, 

obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor Presidente! Eu logicamente estou endossando e apoiando humildemente as propostas 

nesse sentido que tem sido feitas aqui no plenário, em razão das homenagens que aconteceram, 

e eu penso que, sempre digo, é importante que as pessoas não só recebam, mas sim que o 

importante é merecer a condecoração, e isto aí já está visto que todas elas foram 

absolutamente procedentes e merecidas. Mas eu vejo no relacionamento institucional, 

sobretudo, quando uma corporação da magnitude da Policia Militar do Estado do Pará, que 

escolhe de uma Instituição um membro, ou alguns membros, e também militares que integram a 

Casa Militar deste Tribunal, eu penso que é uma gentileza também com a Instituição. É uma 

forma de dizer do respeito, de prestar a atenção nas nossas atribuições, nas nossas 

competências, de forma que quando um membro do Tribunal, sendo um Conselheiro, 

Conselheiro Substituto, servidor, e os próprios militares que aqui trabalham, isso, na minha 

visão, representa uma homenagem ao Tribunal ou a Instituição que eventualmente tenha 

recebido este tipo de homenagem. Então, eu queria propor ao plenário que nós nos 

dirigíssemos ao Comandante da Policia Militar, Coronel Roberto Campos, no sentido de dizer 

que esta Instituição recebe como se fosse a ela prestada essa homenagem, destacando 

integrantes do nosso Colegiado, servidores desta Casa.  Nós todos no plenário, na Instituição, 

também nos sentimos homenageados pelo fato de ter um dos nossos integrantes sido lembrado 

por esse tipo de homenagem, como também os servidores. Acho que é um gesto que o Tribunal 

não pode deixar de fazer. Penso que é uma demonstração também merecida de apreço àqueles 
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que foram condecorados, porque tendo sido daqui destacados para receberem a homenagem 

não resta a menor dúvida também que o Tribunal deve festejar por isso, e expressar esse 

sentimento a Policia Militar do Estado do Pará. Era a proposta que eu desejaria fazer. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante: Simplesmente para ratificar o que já foi dito quanto ao grupo Rômulo 

Maiorana de Comunicação, mas também nós queremos nos manifestar a respeito do Doutor 

Odilon. Doutor Odilon, o Pará sempre está aberto a todos aqueles que aqui querem escolher 

ficar e permanecer como seu domicílio, na expressão jurídica do termo. A cidadania paraense 

é muito mais importante e eficaz quando ela é escolhida, e não imposta. Vossa Excelência 

escolheu vir para cá, aqui está se dando bem, aqui está fazendo seus novos amigos, aqui está 

fazendo um novo círculo de amizade, e só quem tem a ganhar com isso é o Estado do Pará. 

Sinta-se em casa, e aqui quem está lhe falando é uma pessoa que está com 69 anos. Não 

parece? Muito obrigado! Eu estava esperando isso, ainda bem que ele falou. Mas, um 

autêntico “paraoara”, um “papa chibé”, e que por ser tudo isso, é que nós sentimos uma 

grande satisfação de fazer com que Vossa Excelência, que é o nosso querido amigo Odilon, que 

se sinta em casa e saiba que todos aqui são amigos, e os amigos que Vossa Excelência está 

fazendo aqui no Estado do Pará. Saiba que o Estado do Pará é prodigo de fazer amizade. Aqui 

não há nenhuma falsidade, acredito que a falsidade fica em outras plagas. Aqui no Pará, 

dentro desse meio, desse seu circulo de amizade, saiba que Vossa Excelência está sendo 

recebido sem nenhuma falsidade, sem nenhuma coisa que possa trazer dissabor contra aquilo 

que Vossa Excelência realmente faz da melhor maneira possível, que é fazer o seu trabalho 

com competência e com toda dignidade, parabéns! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Eu não iria me manifestar, porque o afeto pessoal, 

reconhecimento que eu tenho ao Odilon, era desnecessário eu manifestá-lo na Tribuna neste 

momento. Mas o Doutor Antônio Maria abordou uma questão que eu gostaria de ter 

sublimada. Podem dizer que eu sou colonizado pela visão do “American way of life”, ou seja, o 

modo de vida americano, dos Estados Unidos. O que eu admiro demais lá é que eles não fazem 

acepção de cor, não fazem acepção de raça, não fazem acepção de origem, eles têm uma 

política de imigração, onde eles, política e lei de imigração, buscam, no mundo todo, os 

melhores para fazer aquela sociedade. No Brasil, nós não temos isso. No Brasil se quiser um 
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aposentado Japonês com uma renda de 300 mil dólares ano, na política de imigração não pode 

vir para o Brasil, mas nós temos um acordo para receber refugiados. É uma coisa 

espetacularmente burra! Eu reúno a pobreza do mundo e trago para o Brasil, ao invés de 

reunir a inteligência do mundo e trazer para o Brasil para fazermos um Brasil melhor. 

Graças a Deus não existe essa política do Estado do Pará com o resto do Brasil, e daí a 

inclusão e a gratidão que eu quero manifestar ao Odilon, mas que vai alcançar, Milene, 

Julival, e os nossos subprocuradores que vieram também de outras plagas, e outras 

pessoas que para cá vieram, para o Pará, construir, aqui no Pará, uma sociedade mais 

próspera. Não queria deixar de passar, de fazer esta marcação, por que uma das coisas 

que eu lamento na minha vida é o pouco tempo que tive em Brasília, por que a saúde não 

deixou ser maior, e até o pouco tempo que eu tive, meu amigo Nelson Chaves, foi cortado 

por várias internações, que me impediram de, aquele ano ao menos, ter produzido mais, 

por que nós não preparamos leis para fazer esse país melhor para os que aqui nasceram, e 

dar condições para nós trazermos pessoas que venham para cá serem mais felizes. Fico eu 

imaginando, o cara chega, nada contra o Haiti, recebe bolsa família, título de cidadania, 

título de eleitor. Eu estive visitando o Knesset, que é o parlamento israelense, e conversava 

com uma deputada do partido comunista, são vários partidos que existem lá, e ela dizia da 

satisfação com que eles receberam 200 mil judeus Russos, e eu dizia: “Por que isso é 

bom?”, ela disse: “Por quê? Porque na Rússia destes 200 mil, uma parte grande deles, a 

grande maioria, são formados, uma parte muito marcante tinha pós-graduação, um grupo 

muito grande era pós-doutores, são poupanças de outros países que nós internalizamos e 

que nós não gastamos aqui.”. Uma visão prática, uma visão que protege as pessoas que 

aqui moram. “Mas André nós somos cidadãos do mundo?”, conceito meio demagógico, 

não é? Se nós mal damos conta de sustentar e oferecer para o povo daqui acesso universal 

à educação, à saúde, nós temos pretensão de resolver os problemas da África, do Caribe, 

da Ásia? É uma pretensão absurda, por isso, quando eu comemoro a comenda recebida 

pelo Odilon e ainda comemoramos o título de cidadania, e a comenda a outros que para cá 

do Pará se deslocaram e nos ajudaram a construir esta sociedade, que nós temos, é no 

firme propósito com o trabalho digno, inteligente, consciente que se constrói um novo 
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estado de coisas. Por isso, Odilon, receba em nome de todos os outros que não tiveram a 

possibilidade de receber a comenda, mas que também da mesma maneira que Vossa 

Excelência talvez mereçam, receba meu abraço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado Presidente! Quero iniciar primeiramente 

parabenizando os militares que aqui estiveram anteriormente pelo reconhecimento dos 

serviços prestados à sociedade do Pará, e em particular a este Tribunal. Quero agradecer 

todas as palavras dirigidas a mim, de generosidade, em virtude do recebimento da 

comenda Mérito Tiradentes, na pessoa do Seu Comandante Geral Coronel Campos. Eu 

penso que esses tipos de comendas são muito mais da generosidade daqueles que nos dão, 

do que de fato o merecimento de quem as recebe. Aparte do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Você sabe que por outro lado, ela lhe obriga. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas é a 

segunda parte da minha fala. E justamente traz à tona a comenda. Quando você é 

escolhido, e você é escolhido pelo seu trabalho, pelo que você representa, isso não apenas 

honra a pessoa, mas a faz lembrar-se das suas responsabilidades que são muito maiores, e 

do exemplo que você deve prosseguir no encalço disso, então eu estou ciente sim 

Conselheiro André das responsabilidades, do exemplo que deve ser dado. Quero dizer ao 

Doutor Antônio Maria que eu nunca tive dúvidas de que estive entre amigos desde o 

primeiro dia em que aqui cheguei, desde que fui recepcionado aqui na então presidência do 

Conselheiro Cipriano Sabino, meus amigos auditores, conselheiros substitutos, são 

testemunhas disso. Então, eu fico muito lisonjeado pela comenda e quero dizer, 

Conselheiro Nelson, como Vossa Excelência sempre diz que eu tenho apetite, que existe um 

ditado que diz o seguinte: “A mola propulsora das coisas boas chama-se entusiasmo; o 

homem sem entusiasmo não deve ser temido; o homem com entusiasmo não deve ser 

desprezado.” Eu sou entusiasmado com muitas coisas, sempre fui. Então não fecho os 

olhos para várias situações, e procuro sempre me empenhar ao máximo, em resolver 

soluções, encontrar soluções para que tenhamos uma organização de excelência, uma 

organização de referência, concordo, eu iria propor de algum modo, Conselheiro Nelson, 

que fosse, no sentido que o conselheiro falou, levado ao conhecimento do Coronel Campos 
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essa gratidão da nossa Instituição, por que isso reflete, Conselheiro Cipriano, no nosso 

trabalho. É um reconhecimento do trabalho à nossa sociedade paraense. Então, eu quero, 

juntamente com a Maria de Jesus, que lá recebeu a medalha, o Cabo Nei, Conselheira 

Lourdes, que esteve lá nos prestigiando, dizer que estamos às ordens, e que vamos 

continuar prestando serviços ao nosso Tribunal e à sociedade, que tanto deseja e espera de 

nós. Muito Obrigado! E, por fim, um agradecimento mais especial, ainda, pelo apoio que 

Vossas Excelências nos deram aprovando a resolução que trata da ouvidoria, na ocasião, o 

planejamento estratégico não possuía um objetivo em relação à ouvidoria. Então, a gente 

já está corrigindo este pequeno esquecimento, e estamos criando indicadores, 

vislumbrando inclusive, Conselheiro Luis Cunha, que a avaliação que a ATRICON fará da 

gente não está nos “considerandos” da resolução por uma questão até estratégica, porque 

senão eles poderiam dizer depois: “Mas os senhores só fizeram isso agora.” Na verdade 

essa não é a intenção. A intenção é que a gente já vinha tratando disso há algum tempo. 

Com isso, a gente já vai melhorar a nossa avaliação junto a ATRICON quando ela vier nos 

visitar. No mais, muito obrigado a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem! Conselheiro Odilon, Vossa 

Excelência falou com o coração, emocionado, gostei muito de poder presenciar esse 

momento feliz na nossa sessão. Eu, cada vez mais, Conselheiro, olhando para Vossa 

Excelência, diante de tudo que foi dito aqui, fico também aqui refletindo e me perguntando: 

a gente tem, no meu caso, determinado a cada vez mais ser útil, mais útil à sociedade, à 

minha família, aos meus amigos, a um mundo melhor, e quero contribuir para isso. Eu 

acho que estou me esforçando para exercer bem o meu trabalho como Conselheiro e 

Presidente. Então, em um momento desse, o que Vossa Excelência disse, as palavras que 

Vossa Excelência ouviu, eu acho que temos que valorizar cada palavra, que tem um 

significado muito grande. Todos nós estamos de parabéns por tudo que foi dito aqui. Eu 

quero só estender os cumprimentos à Professora Maria de Jesus, como é o seu nome 

verdadeiro, por ter recebido também a comenda da Policia Militar, e ao Cabo Nei, que 

trabalha diretamente com a Conselheira Lourdes Lima. Então, eu quero colocar em 

votação, neste momento, a proposição do Conselheiro Nelson Chaves, com a aquiescência 
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do homenageado Odilon Teixeira, para que façamos um agradecimento ao Comandante da 

Policia Militar do Estado do Pará, Coronel Campos, por ter dado esta distinção, tanto ao 

nosso Conselheiro Odilon quanto aos militares e servidores do nosso Tribunal. Colocada a 

matéria em votação, esta foi aprovada e ficou consubstanciada através do Ofício n.º 

057/2015. Novamente com a palavra o Conselheiro Presidente: Eu quero, ao finalizar, fazer 

só um registro, que também é uma coisa boa. Nós estamos aqui, neste momento, realizando 

esta sessão, porque somos trabalhadores. Amanhã, dia 1º, será feriado, e é o dia de 

também reconhecer e homenagear os trabalhadores brasileiros. Para nós é uma benção, é 

um privilegio, porque nós estamos neste momento trabalhando. É o nosso dia. Eu quero me 

dirigir a todos os servidores da Instituição, do Ministério Público de Contas, para receber 

também os nossos cumprimentos pelo dia do trabalho e dizer que nós somos gratos por 

tudo que eles fazem pela nossa Instituição, pela sociedade. Eu vou aproveitar este 

momento, que é feliz, e dizer que o nosso colegiado, administrativamente, aprovou, e nós 

vamos apenas tomar as providencias, já na próxima sessão, mas eu quero dizer isso hoje, 

com o apoio do Conselheiro Nelson, Lourdes, Cipriano Sabino, André e Odilon, que o 

reajuste do VA dos nossos servidores será de 20%, isto é, a partir do dia 15 de maio será 

pago R$ 1.200.00 (um mil e duzentos reais). Quero agradecer aos nossos conselheiros por 

terem dado esse apoio e à administração com a aquiescência deles. Vamos só formalizar o 

ato na próxima terça-feira, mas que já no próximo pagamento do dia 15 de maio haverá 

essa melhora, esse reajuste. É oportuna a data, pelo dia do trabalhador, e isso é uma 

demonstração do pleno de que nós estamos também reconhecendo o valor de cada 

trabalhador que nós temos na nossa Instituição. É um esforço. O Conselheiro Cipriano 

saiu há pouco tempo da gestão, esteve à frente da gestão como Presidente, e sabe que nós 

temos que estar sempre ajustando, mantendo o equilíbrio, controlando a situação 

financeira da Instituição, mas graças a Deus o momento permitiu que, com o apoio deles, 

nós pudéssemos dar mais esse passo ao reconhecimento de valorização dos nossos 

trabalhadores, e poder reajustar o vale refeição em 20%. Então, eu quero agradecer a 

todos! E parabéns a todos os nossos servidores, trabalhadores, e que Deus nos abençoe e 

que continuemos assim, pois é um privilegio nós podermos dizer: “Eu sou um trabalhador 
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e tenho uma remuneração”. Que Deus nos abençoe! E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às dez horas e vinte e cinco minutos (10h25min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 
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