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ATA Nº 5.316 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de junho 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 e Odilon 

Inácio Teixeira; o Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha; e ainda o Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antonio 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: Justifico a 

ausência da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira e Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, cumprindo missão oficial desta Corte; Conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de 

força maior e, também, da Auditora Milene Dias da Cunha, em missão oficial. Com fulcro 

regimental, convoco o Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha para a composição 

do quórum plenário. Assim, composto o quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em virtude da falta de 

quórum regimental, não foi disponibilizada para apreciação e votação a ata da sessão ordinária 

do dia nove (09) de junho, ficando pendente para deliberação na próxima sessão ordinária. Sem 

haver expediente para leitura, e antes de solicitar o prosseguimento da sessão, agora com a 

leitura da pauta de julgamentos, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 

tornou público a retirada da pauta de julgamentos dos seguintes processos: 2013/52036-0, 

2013/52036-0, 2013/50048-7, 2013/50126-4, 2013/50258-4, 2013/51231-8 e 2013/51902-2, em 

razão da ausência do relator. Em seguida, passou a presidência ao Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves para que pudesse expor o processo sob a sua 

relatoria, assim se manifestando: E agora com elevada honra eu quero passar a presidência 

desta sessão ao Decano da corte sua Excelência Conselheiro Nelson Chaves. Hoje o “Jornal 

Liberal” estampa uma matéria muito interessante, e que o Conselheiro Nelson Chaves é o 
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protagonista dessa ideia. Transforma o Aero Clube em um grande parque para a nossa Cidade 

de Belém, gostei muito da matéria. Parabéns a Vossa Excelência, tomara que as coisas 

caminhem bem daqui para frente, ganhe corpo e nós possamos premiar a cidade de Belém nos 

400 anos com um novo parque. Assumida a posição, foi então, solicitado ao senhor secretário, o 

prosseguimento da sessão, agora com a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que 

foi anunciado o Processo nº 2012/50458-4, que trata do Ato de Aposentadoria de Licurgo 

Margalho Santiago, cujo Relator foi o Auditor Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vista pelo 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 06/11/2014. A palavra foi 

concedida de imediato para colheita do voto de vistas, no qual sua excelência acompanhou o 

voto do relator originário, para deferir o registro e acompanhar de igual modo a proposta para 

que seja alterada a orientação desta Corte de Contas contida na Resolução nº 18.526, 

29.10.2013, no sentido de aceitar o cômputo do acréscimo temporal ficto de 17%, com 

aplicação a todos os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de 

Contas do sexo masculino com tempo de serviço anterior a 16/12/1998, por ser direito 

adquirido na época da entrada em vigência da referida emenda constitucional. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência 

ter o plenário acatado a posição desta relatoria. Neste momento Sua Excelência Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, restituiu a Presidência ao Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 

que, ao reassumir a presidência predispôs o seguinte pronunciamento: Eu que agradeço muito a 

Vossa Excelência por nos ter premiado nesta manhã, me ajudando a presidir esta sessão 

justamente no dia que Vossa Excelência positivamente citado em uma ideia que Vossa 

Excelência detém atento tempo e eu creio que da forma que a matéria foi apresentada vai 

ajudar bastante. Gostei muito ao abrir o jornal e ver a matéria. Eu creio que isso vai ganhar 

muita força, esse movimento para a cidade. Então continue defendendo a ideia, Vossa 

Excelência como idealista, um grande articulador, não sei o que podemos fazer, mas a não ser 

torcer pelo menos isso, para que tudo dê certo. Acho que a cidade de Belém merece, precisa, 

do jeito que foi colocado por Vossa Excelência, muito interessante. Já teve importância o Aero 

Clube, mas, agora no centro da cidade não dá mais. Vossa Excelência mostra o caminho, 

mostra a solução. Então eu acho uma matéria muito feliz, novamente parabéns! Prosseguindo, 

foi anunciado o Processo nº 2013/52121-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Anatilde 
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Barbosa da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. O Procurador-Geral 

do Ministério Público de Contas fez um breve interregno, assumindo a seguinte manifestação: 

Senhor Presidente antes de me manifestar a respeito do processo. Vossa Excelência por duas 

vezes fez uma referência que eu não li ainda, confesso que não li ainda o jornal hoje. Mas eu 

conheço a luta de idealismo do Conselheiro Nelson Chaves de transformar o Aero Clube em 

um parque da cidade. Isso será um grande presente de aniversário de 400 anos da nossa 

Belém, Santa Maria de Belém do Grão Pará. E, portanto, nós aqui, o pouco que pudermos 

fazer, mas pelo menos nós estamos torcendo e rezando para que tudo dê certo. Para que os 

nossos belenenses, o povo paraense possa usufruir mais esse espaço que será muito 

interessante para marcar os 400 anos de Belém do Pará. Quanto ao processo ratifico a 

manifestação do Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutor Antônio Maria, só para não perder o fio da meada 

e com a permissão ao relator, Conselheiro Odilon Teixeira. Eu acho que de tudo que eu já ouvi 

falar sobre o parque, essa luta do Conselheiro Nelson Chaves. Foi a matéria que mais gostei, a 

de hoje, por que ela é mais completa, e mostra que não há prejuízo para quem utiliza esse tipo 

de transporte, essas pequenas aeronaves. Tem solução. O Conselheiro sugere provavelmente 

em outeiro, como pode ser também Marituba ou Benevides. Mas acima de tudo é assim, esse 

movimento precisa ganhar força, ter o apoio da sociedade. Quando a sociedade se manifesta, 

as instituições, as entidades, aí não há como o Governo Federal através da Aeronáutica não 

atender. O Conselheiro Nelson Chaves não pode ficar só. Eu acho que ele já fez a parte dele, 

continua fazendo, mas precisa de um apoio maior, politico, da classe politica do Estado do 

Pará. Quem tem preferencialmente mandato federal, de Senador, de Deputado Federal. Mas eu 

acho que uma manifestação da sociedade, das entidades organizadas aqui, isso vai reforçar 

bastante o pleito. Por que a coisa ganha mais corpo. Sempre quando a sociedade se manifesta 

e dizem que quer uma coisa, o poder central, as autoridades refletem mais, e geralmente 

atendem. Então não pode o Conselheiro Nelson ser uma voz isolada. Eu sei que tem muita 

gente apoiando, a gente acompanha a luta dele, há varias manifestações de entidades apoiando 

a ideia. Há políticos apoiando a ideia, ele já manifestou isso em vários momentos. Ele tem 

recorrido a todos. Mas eu acho que agora precisa nesta reta final ter um apoio maior. Da 

sociedade, das entidades, grupos organizados, associações, cidadão comum, rede social, da 
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forma que a pessoa puder se manifestar. Ele lançou a ideia, a cidade tem que brigar pelo 

espaço. Jaime Lerner falava isso há muito tempo em Curitiba, para mim foi a melhor pessoa 

que interpretou uma cidade até hoje, o arquiteto foi prefeito de Curitiba três vezes, foi 

Governador do Paraná, e conseguiu contribuir para uma cidade muito organizada, 

maravilhosa que é Curitiba. Ele sempre falava da importância da cidade para uma pessoa, ele 

dizia que tudo acontece na cidade Então eu acho que Belém, 400 anos, o que ela representa 

para a Amazônia, para o Brasil, ganhar um presente desses é importante. Então, estou olhando 

para Vossa Excelência Conselheiro Nelson, que Vossa Excelência não desista, não deixe a 

coisa esfriar, continue batendo na tecla, e então Vossa Excelência estará certo. Parabéns por 

isso, continue com idealismo, por que da nossa parte, aquilo que pudermos também falar, 

divulgar, se articular, nós temos que fazer. Acho que é um compromisso nosso como Paraense, 

cidadão que mora nesta cidade. 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 inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência ter o plenário acatado a posição do relator. Logo após, foram anunciados os 

Processos nºs 2013/52191-0 e 2013/52325-6, que cuidam dos Atos de Aposentadorias de 

Margarida Maria Garcial Alves e Maria da Conceição Melo Freitas, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

deferir os registros. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência ter o plenário acatado a posição do relator. Sem 

detença, foi anunciado o Processo nº 2014/51740-8, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Maria Antonia Pinto Cuns, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando 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 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência ter o plenário acatado a 
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posição do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência anunciou os assuntos 

atinentes à MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Solicito à secretaria que distribua aos nossos 

conselheiros o expediente em que consta minuta do Termo de Cooperação Técnica entre o TCU 

e este Tribunal para conhecimento e apreciação na próxima sessão conforme dispõe o 

parágrafo 1º do artigo 172 do nosso Regimento Interno. Eu vou fazer um registro antes de 

passar ao Conselheiro Nelson Chaves. Um evento que Vossa Excelência sugeriu a mim, que 

fosse a Santarém, eu até estava com um problema de agenda. Eu fui à Santarém, fizemos em 

Santarém um grande evento. O evento continua hoje, a Escola de Contas se faz representar 

pela Doutora Eliana, mas ficou também o Conselheiro Cipriano Sabino. Do TCM foram dois 

Conselheiros, o Presidente Cesar Colares e o Conselheiro Sérgio Leão, e outros servidores do 

TCM. Mas tivemos a representação da Secretaria da Fazenda, tivemos da SEDUC e da 

Prefeitura de Santarém. O TCE Cidadão foi representado através do servidor da casa Rafael 

Laredo, fez uma belíssima exposição defendendo o TCE cidadão. Que em perfeita consonância 

com o programa da SEFA, Nota Fiscal Cidadã, que é aquele sorteio da nota fiscal, que o nosso 

tribunal audita, é parceiro em termos de cooperação. Então, na verdade o que eu vi ali é um 

estímulo à cidadania. Da parte do TCE mostrando ao cidadão, jurisdicionado, principalmente 

professores e membros dos Conselhos Escolares. Que o Cidadão tem que participar mais da 

vida pública, saber o que o estado, União, município arrecada, e como o dinheiro é aplicado. 

Então foi a apresentação do tema TCE Cidadão muito bem colocado, com a parte da SEFA, 

parte fiscal, muito bem colocado. Durante o dia de hoje é apenas orientação de como aplicar o 

dinheiro público e como os conselhos escolares devem prestar contas. Os conselhos escolares 

do município, no caso, existem muitos no município de Santarém, prestam contas ao TCM. E 

no caso dos conselhos escolares do estado prestam contas a SEDUC. No caso contas de valor 

superior a 50 mil eles têm que informar ao nosso tribunal, ou quando houver tomada de contas 

especial, achei muito interessante. Vossa Excelência estava certo, foi importante o nosso 

tribunal se fazer representar pelo presidente. Tive a oportunidade durante a tarde de visitar a 

nossa representação, conversei com todos os nossos servidores individualmente. Saber como as 

coisas andam em Santarém. Então eu acredito que a viagem valeu a pena. Eu também me fiz 

acompanhar do nosso Diretor de Comunicação da casa, Antônio Remígio. Eu quero fazer essa 

prestação de contas, nós temos uma foto, mas não quis apresentar aqui. Mas eu quero dizer 
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também assim: O nosso tribunal está no caminho certo, se movimentando bastante, é muita 

coisa ao mesmo tempo, e isso me deixa muito feliz. No momento em que estávamos em 

Santarém fazendo um evento com a Escola de Contas, também estava em Marabá outra frente 

da Escola de Contas, realizando outro evento. Isto é, em dois municípios diferentes, municípios 

importantes do Pará, ao mesmo tempo. Então é uma grande movimentação esse nosso desafio 

de poder estar mais perto da sociedade, dialogando com a sociedade. Então é por isso, 

aproveitando esse dia feliz de Vossa Excelência, de ser brindado com uma matéria belíssima 

sobre o Parque de Belém, novo parque. Mas também parabenizar Vossa Excelência pela 

coordenação da Escola de Contas que está se movimentando bastante e realizou dois 

importantes eventos em favor da nossa instituição. E eu quero pedir, achei tão importante, em 

homenagem a Vossa Excelência, em homenagem a cidade de Belém, que esta matéria de hoje, 

do Jornal “O liberal”, que ela faça parte dos anais de nossa casa, como registro. Por que é 

importante como acontecimento. De qualquer maneira foi um conselheiro nosso, eu sei que ele 

faz questão de destacar, não estar falando como conselheiro, mas sim como um cidadão de 

Belém, que nasceu aqui, que mora aqui, que ama a cidade. Mas Vossa Excelência é um 

conselheiro, é uma autoridade pública, constituída, que está sugerindo uma ideia para o poder 

público. E como não é uma coisa simples, que não depende da Prefeitura de Belém, depende do 

Governador no primeiro momento, no segundo momento sim, agora depende de uma decisão 

do governo federal através do Ministério da Aeronáutica. Então foi um conselheiro nosso, 

achei importante isso, por isso que quero propor a inserção nos anais dessa casa a matéria 

publicada hoje no Jornal “O liberal” que trata do parque de Belém. A matéria foi colocada em 

votação: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Fico 

honrado com a proposta de Vossa Excelência. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: De acordo e cumprimentando ao Conselheiro Nelson pela iniciativa. 

Ele já vem trabalhando nesse assunto há algum tempo, e com certeza trará muitos benefícios à 

cidade no que tange a saúde dos seus munícipes, e parabenizo sua Excelência pela importante 

iniciativa. Voto do Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado Julival Rocha: De acordo, e 

também cumprimento e parabenizo ao Conselheiro Nelson por essa luta de décadas, com fé no 

eterno e nossa luta também vamos concretizar esse sonho. Parabéns! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito Bem! Então 
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aprovado por unanimidade, parabéns novamente Conselheiro Nelson Chaves. Na terça-feira 

precisamos encerrar a sessão um pouco mais cedo, e não pude fazer o registro oficial em 

homenagem ao nosso Secretário Arlindo, que aniversariou aquele dia. Então quero desejar a 

ele sucesso, muita paz, saúde, que ele seja muito abençoado por Deus, à sua família, que 

continue sempre alegre, é um servidor exemplar, podemos sempre contar com ele. Então que 

Deus lhe abençoe e parabéns pelo aniversário na terça-feira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente. Começarei de trás para 

frente no registro de Vossa Excelência. Quero dizer que o nosso secretário, como bom 

cametaense, eu tenho a honra de ser cidadão de Cametá, ofereceu uma caldeirada, nós não 

fomos convidados, mas eu soube, de Mapará com Pirão de Aviú. De maneira que não faltou a 

cuia de açaí no fim. Para renovar os votos e até aproveitando a generosidade de Vossa 

Excelência de trazer assuntos agora nesta parte da sessão. Primeiro, é um dia de muita 

felicidade é claro. Uma coisa que não foi encomendada; foi uma entrevista concedida ontem. 

Mas começarei pela ida de Vossa Excelência à Santarém. Eu tenho ao longo da minha já não 

tão curta, eu e o doutor Antônio Maria temos algumas décadas na nossa vida pública. Eu 

sempre procurei pensar, mesmo quando em atividade parlamentar, que tive a honra de exercer 

com Vossa Excelência, e naquela altura relembrando, vou me permitir nessa sessão utilizar um 

tempo maior, por que algumas coisas são importantes dizer. Os nossos companheiros às vezes 

não conhecem a nossa atividade, vou relembrar. Que Vossa Excelência e eu, no desempenho 

do mandato eletivo, nós tivemos uma participação numa bancada minoritária, porque nós 

éramos oposição. Agora, a nossa oposição, de Vossa Excelência, minha, não era uma oposição 

a pessoas. Nós fazíamos uma oposição construtiva visando o interesse da sociedade, daquilo 

que encontrávamos amparo para votar, ao lado de proposta governamental. Jamais chegamos 

a qualquer tipo de conchavo por voto a favor. Nós éramos oposição que não devia favor ao 

governo. E nunca deixamos que os fatos pessoais extrapolassem qualquer tipo de posição 

nossa, para que no futuro, para os nossos filhos, por nossos netos, para com nossos 

concidadãos, nós não nos envergonhássemos da atitude que tenhamos tomado. Penso que 

cumprimos esse objetivo. No Tribunal de Contas, eu vejo exatamente, e festejo ainda, conversei 

com Vossa Excelência, o Conselheiro Cipriano. A participação da presidência do tribunal 

acompanhado de um conselheiro, a integração com todas as instituições neste campo que 
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mexem com a vida do indivíduo paraense. Nós temos que fazer uma interpretação do que o 

estado deseja, não pelo governo, o governo é passageiro, as siglas partidárias se alternam em 

uma democracia, assim deve ser. E eu vejo com muita alegria esta decisão de Vossa 

Excelência. A partir inclusive de uma convivência harmônica, democrática, com o próprio 

Tribunal de Contas dos Municípios, com a Secretaria de Fazenda, o ex-secretário Tostes aqui 

que representou com brilhantismo o governador no julgamento das contas. Então esta 

condição de levar o tribunal ao encontro da sociedade, como é o que prega a Constituição. Eu 

vejo que Vossa Excelência cumpre integralmente com paciência, com cordialidade, mas com 

firmeza, levando a atuação do Tribunal de Contas do Estado. Quando vejo, por exemplo, que 

ao mesmo tempo nós estamos com eventos significativos, reunindo as instituições que tem a 

obrigação de controlar, de gerenciar as contas públicas. Em Santarém e ao mesmo tempo 

também, com atividades na sucursal de Marabá. Aqui e ali pode-se ter alguma divergência com 

a questão das sucursais, dos escritórios melhor dizendo. Mas eu tenho dito a todos os 

conselheiros, a Vossa Excelência especialmente, que eventualmente alguma discordância que 

se tenha, mas a sucursal precisa se justificar a que veio, a intenção é boa. Mas não podemos 

ficar com placa do tribunal nestes 143 municípios só para dizer que tem o tribunal. Não. É 

preciso dizer que tem o tribunal e justificar para que ela viesse. Eventos como este começam a 

justificar a presença das unidades. Quero dizer que no que se refere à Escola de Contas, isso é 

muito alegre para nós todos que temos por designação de Vossa Excelência e pelo apoio 

unânime do plenário, esta tarefa para mim alegre. Porque não há nenhuma vantagem 

administrativa, a não ser a vantagem pessoal do convívio, da alegria, da participação na 

Escola de Contas. Dizer que este TCE – Cidadão, eu tive a oportunidade, disse a Vossa 

Excelência na semana passada, de ter um encontro com sua Excelência Reverendíssima, o 

Arcebispo Metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira. Ele está informado do TCE- 

Cidadão, porque faz parte da evangelização, todas as nossas leis, os nossos regulamentos têm 

o princípio cristão. E os princípios cristãos pregam a condição de vida, especialmente dos mais 

carentes, dos menos favorecidos pela sorte, e o voluntariado. Vejo agora pela presença 

inclusive do Doutor Laredo que participou da comissão de contas, do julgamento da análise de 

contas do governador, da equipe que foi montada pelo Conselheiro Cipriano. Que nós estamos 

tendo e vamos ter, isso é ótimo para casa. Servidores das mais variadas áreas do tribunal se 
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colocando a disposição do TCE-Cidadão nas escolas, nas comunidades. Independente dos que 

estão na Escola de Contas, quer dizer, isso aí é uma crença em um projeto nosso de fazer o que 

a Constituição determina. Então eu quero valorizar, parabenizar Vossa Excelência por ter ido 

ao evento, qualquer um de nós é importante, esteve lá o Conselheiro Cipriano, mas a presença 

do Presidente ela é emblemática. A instituição se representa por todos, mas na hora que está o 

presidente de instituição é emblemático. Como poderia estar lá, tenho certeza que em um 

próximo evento e dará muita alegria para nós todos, a presença do próprio Procurador Geral 

de Contas, porque faz parte do nosso processo. Então tem sido ao longo de nossa vida, Vossa 

Excelência nos conhece há tanto tempo, essa situação do congraçamento, do entendimento, 

deixando pequenas divergências de lado que não tem absolutamente nada com o interesse 

maior que é propugnar pelo interesse coletivo. Então eu festejo muito, sei que foi um sacrifício 

para Vossa Excelência no que se refere ao tempo, não a participação que sei que Vossa 

Excelência esteve muito alegre em estar lá, Mas foi de madrugada de um dia para voltar no 

outro para estar presidindo a sessão. Creio que esse é o caminho, e pelos passos que Vossa 

Excelência está dando nesta direção, acho que um caminho irreversível. Os tribunais de contas 

têm caminhado neste sentido, as nossas programações todas, e logicamente também sempre 

ratificando a presença ao lado do MPC, nós temos caminhando no sentido de encontrar a 

sociedade. É isso que todos nós ansiamos como cidadãos. Que nós possamos cada vez mais 

prestar um serviço que é a obrigação nossa, mais entendimento com a sociedade, e atendendo 

ao apelo que a sociedade nos faz. Quanto à questão do Aero Clube, eu quero dizer e Vossa 

Excelência há de comprovar, e todos nossos companheiros, nosso servidores, que eu jamais 

puxei este assunto no plenário, porque achava que talvez me acusassem de falta de ética, de 

querer mobilizar, e desta vez como diria, eu sou um cidadão. Só para dizer, presidente, que foi 

uma ideia expressada há 25 anos. Eu era na ocasião vereador de Belém, e Presidente da 

Câmara e eventualmente exercia a prefeitura nas ausências do prefeito e do vice. Em um 

desses dias, lá no ano de 1985, meus cabelos eram negros, Conselheiro Odilon provavelmente 

estaria com uma farta cabeleira naquela altura, ele rapazinho. Eu fui entrevistado, essas coisas 

que acontecem, no exercício da prefeitura, e estava na Câmara. E a repórter da Tv liberal 

perguntou, sendo um vereador que assumia a prefeitura, a repórter era a Tânia Monteiro, 

nunca me esqueço disso. O que é que eu achava que poderíamos propor naquela altura de 
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novo para Belém? Eu disse que um dos desejos era que nós pudéssemos, já naquela altura, 

remover o Aero Clube dali para uma área mais distante, que é perfeitamente possível, com 

todo respeito, como a matéria está colocada aí, pela atividade do Aero Clube, não era mais 

adequado. Eu convivi na Júlio Cesar, quando era acadêmico de engenharia, fomos os 

propulsores aqui do que hoje o INMETRO – Instituto de Peso e Medidas, na aferição dos 

taxímetros. Ia com a mão suja de graxa selando o taxímetro. Aquilo era uma área realmente, 

densamente com florestas, muita arborização, Ao longo do tempo aquilo foi se transformando e 

passou a ser uma área encravada no centro urbano. Depois saímos, a ideia ficou, aqui e ali se 

conversava sobre isso, quando infelizmente em 2012 e 2013 novos acidentes aconteceram no 

Aero Clube para demonstrar que realmente não tinha. Eu tive sempre muito cuidado, daí eu 

pedi o testemunho de Vossa Excelência de nunca ter abordado esse assunto nem no plenário do 

TCE, por que eu não tenho mais mandato, nem estou disputando eleição. Agora, acima de tudo 

que eventualmente a vida, pela magnanimidade de Deus comigo, me proporcionou ter a coisa 

mais importante para mim que é ser cidadão da minha cidade. Andar pelas praças, pelas ruas, 

olhando. Então essa é uma reivindicação que tive cuidado para que não tivesse nem 

envolvimento político-partidário. Conversamos com os executivos, parlamentares que já nos 

procuraram. O pleito que foi uma reunião inesquecível na sede da O.A.B. A sociedade 

presente, os integrantes do Aero Clube, dos táxis-aéreos, a quem eu devoto enorme respeito 

pela atuação, embora o Aero Clube não funcione à noite. Sempre se fala do Aero Clube 

pegando os doentes no interior. Hoje essa prática, como foi dito aqui pelo Secretário de 

Segurança, Secretário de Saúde, o estado tem helicópteros para fazer isso. Então nós temos 

que referenciar, prestigiar a atividade do Aero Clube, mas é uma área tão grande para uma 

atividade que pode sem prejuízo, ao contrário, estive conversando com a Infraero, com muito 

maior segurança ser transferida e a população ganha. Nós temos um débito Conselheiro Luís 

Cunha, com as gerações que estão nos sucedendo. O que há praticamente de verde nesta 

cidade é obra de Antônio Lemos, do início do século passado. Tivemos uma oportunidade, a 

honra de dirigir ao Departamento Nacional de Obras e Saneamento e conseguimos recuperar 

hoje onde está o Conjunto Promorar, com 50 hectares de terra para se edificar. O que hoje é o 

Conjunto Promorar, com cerca de 1500 casas. Programa do antigo Banco Nacional da 

Habitação, Departamento de Obras e Saneamento do Ministério do Interior. Então esta ideia 
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veio e agora se fortalece, a posição de Vossa Excelência, Doutor Antônio Maria, nossos 

queridos colegas conselheiros, Odilon, Julival, porque fortalece uma reivindicação que não é 

minha mais. Eu tenho um dossiê com muitas páginas, as manifestações dos jornais, das 

entidades de classe da engenharia, da arquitetura, a manifestação da O.A.B., da Câmara 

Municipal, da Assembleia Legislativa, para que essa ideia não fosse tisnada, com uma segunda 

intenção do compromisso político, é o compromisso da sociedade. E a minha voz é minúscula, 

não teria condições nenhuma de impulsionar um projeto desses se não sentisse pelas palavras 

honradas e muito bem-vindas de Vossas Excelências dizendo: “Olha isso aqui é uma coisa que 

a cidade precisa conquistar.”. Convencer aqueles que têm poder de decisão, me dirigi ao 

Ministro da Defesa, mostrando as argumentações. Me dirigi à Presidente da República, e eu 

não consegui pela dificuldade da campanha eleitoral, e acho que tem que se jogar assim na 

vida pública. Eu tentei, mas foi muito difícil para os candidatos que vieram aqui, tanto o 

candidato Aécio Neves, a Presidente Dilma, a Marina Silva não veio na campanha Belém. Eu 

queria um encontro como cidadão para dizer o seguinte: “Vocês vêm aqui pedir os votos de 

Belém, do Estado do Pará, que tanto tem contribuído com este país, com as suas riquezas com 

o trabalho de seu povo, demonstre um gesto de carinho para com esta cidade, para ambos, 

para não ter a coloração partidária, se comprometa em proporcionar que a cidade tenha um 

parque urbano.”. São Paulo tem mais de 30 parques urbanos, Conselheiro Luís Cunha, temos 

espalhados como o Parque do Sabiá em Minas Gerais, e outros tantos, em Brasília, no nariz 

das autoridades federais, e se comprometeu que o mínimo, aquela área que nós fizemos no 

DNOS é uma área encharcada, foram 2 Milhões e 100 mil metros cúbicos de aterro. Fechando 

o olho são 210 mil caçambas de 10 metros cúbicos. Imagine isso, sem nenhum acidente, graças 

a Deus está lá. Então aquilo ali é uma área para toda cidade, hoje com um hangar do lado, 

com milhares de pessoas em eventos. Os eixos rodoviários: Almirante Barroso, Pedro Álvares 

Cabral, Doutor Freitas e Júlio César. Porque nós não podemos fazer isso e ganhar para 

cidade de Belém? Então apelando para autoridade, não uma troca com o estado, mandamos a 

nossa energia, represamos as nossas águas, impedidos a navegação dos nossos rios. Nossos 

minérios vão direto para a balança de exportação. O Governo Federal não pode dar 60 

hectares para o município de Belém e transferir o Aero Clube para um lugar mais apropriado. 

Fazer uma construção suntuosa? Não. Os aviões do Aero Clube decolam de Belém, tem uma 
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pista, as instalações são razoavelmente confortáveis, os hangares estão se depreciando. E 

aonde vão os aviões do Aero Clube? Para Brasília? Para Nova Iorque? Para São Paulo? Não. 

Eles vão para Bagre, vão para Chaves, vão para Tomé-Açu. O que eu quero simbolizar é que 

para se construir um novo Aero Clube não precisa ser nada suntuoso, uma boa pista de 

concreto, 1 km e alguns hangares, pode ser no Outeiro ou em Ananindeua. Com a retirada do 

Aurá, por exemplo, é uma possibilidade nas beiras do rio Guamá. Quer dizer, providências 

administrativamente simples para quem tem o poder de decisão. Então o que hoje está pelos 

jornais, expressivamente hoje pelo “O Liberal”, a manifestação para mim extremante honrosa. 

Isso me honra muito, eu não estou envaidecido, eu estou honrado por novamente a sociedade 

pelo meio da comunicação, pelas expressivas manifestações de um dossiê que encaminhei ao 

Ministro da Defesa. E dizendo depois a presidência eu tinha encaminhado e aos nossos 

parlamentares que já conversaram comigo. Conversei com o governador, com respeito, com o 

prefeito de Belém, mostrando, ambos se mostraram absolutamente de acordo com a ideia, aos 

trâmites burocráticos, mas enfim. Esse é um sonho e nós somos movidos a sonho. Pode ser que 

a gente já não enxergue isso. Eu da minha parte quero aproveitar essa chance, não para dizer, 

mas a obstinação da ideia, porque eu acho que além do sonho, tem que ser obstinada a ideia. 

Eu me orgulho muito em Belém de não ver mais o tráfego pesado em frente ao Teatro da Paz. 

Foi uma lei nossa na Câmara. Imagina o Teatro, os diretores dos teatros, os artistas chegavam 

aqui e diziam, mas como que uma joia da arquitetura da história paraense pode ficar ali ao 

sabor das carretas, dos ônibus. E um ator de grande prestigio nacional esteve aqui que é Juca 

de Oliveira, mostrando que a oportunidade, hoje não tem o trafego. Naquela altura o DETRAN 

era contra, o comandante do DETRAN era o Coronel, meu amigo, mas ele era contra. Haveria 

um monstruoso engarrafamento na Avenida Nazaré e tal, por que não podia ser. Acabamos 

provando e está lá o Teatro da Paz isento. O presídio São José, que eu assisti da minha casa a 

última rebelião do Presídio São José, decapitando presos, jogando padres lá de cima. Foi 

indicação nossa, o Governador à época, para o senhor Hélio Gueiros, o senhor Almir Gabriel 

disse: “Eu não vou contemplar toda a iniciativa, por que eu desejava ali um ginásio 

poliesportivo integrado a praça Amazonas e tal.”. Mas o presídio foi retirado, ali o Polo 

Joalheiro, por achar que o Polo Joalheiro podia ser no Floriano Peixoto e lá fazermos, porque 

atendia a população pobre do bairro da Cidade Velha, da Estrada Nova, do Jurunas, 
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populações carentes desses espaços. Mas tiramos o presídio. E aqui fiquei extremamente 

honrado, porque essas coisas ficam no espaço e no tempo. Quando a secretaria de saúde na 

presença de Vossas Excelências disse que a casa do vice-governador foi integrada ao 

patrimônio do Ophir Loyola, foram lutas nossas. Por que fui convidado uma vez, nenhum 

demérito a figura do vice, e nós estávamos ao lado do Ophir Loyola, e era uma recepção. Eu 

sinceramente me senti constrangido, não pode um hospital público, tratamento de câncer, as 

pessoas e os familiares com sofrimento e nós aqui nos banqueteando com dinheiro do estado, 

isso é insuportável. Fui ao governador, com todo o respeito ao vice-governador, me atenderam 

cavalheirescamente, retiraram, e pelas mãos depois do Governador Almir Gabriel foi efetivado 

ao patrimônio Ophir Loyola. Então foram crenças, foram lutas que me animam já de certo 

ponto, fico triste pelo tempo que está se passando para uma providência, do meu ponto de 

vista, muito simples que nós pudéssemos fazer em favor da sociedade. E a manifestação dos 

meus colegas de casa, do qual sou honrado em participar lado a lado, ela me dá um reforço 

emocional muito grande. Dia de felicidade da matéria publicada, e por Vossa Excelência 

também. Estou vendo chegar à professora Gel ali, eu que já fui um professor de 30 e poucos 

anos da Universidade Federal do Pará, com muita honra para mim, de ver renascer um pouco 

a esperança nesse trabalho da educação. Então na medida em que a gente vê também que 

alguma coisa se pode levar no interesse coletivo, Vossa Excelência e os conselheiros me deram 

essa oportunidade prazerosa para mim, de termos já, pela palavra de Vossa Excelência em 

Santarém e Marabá. Levando esses sentimentos. E o que é o TCE Cidadão? É a construção de 

cidadania, e a cidadania é isso, é lutar por bons propósitos visando única e exclusivamente à 

melhoria em uma sociedade que depende em parte do nosso trabalho para que essa felicidade, 

esse bem estar seja alcançado. Agradeço a Vossas Excelências a generosidade, e me sinto 

muito mais fortalecido nas mínimas forças, mas para encarar cada vez mais com esperança 

esse desafio. Muito Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Então eu quero só dizer Excelência, antes de concluir essa sessão. 

Fiquei muito feliz com o que Vossa Excelência disse em relação ao comentário de Santarém e 

Marabá. Vossa Excelência me incentivou, eu na verdade não iria a Santarém. Quando eu 

chego ao aeroporto já estava a Professora Gel chegando de Marabá, o nosso procurador 

Roberto, aqui do nosso tribunal, foi proferir a palestra em Marabá, sobre processo licitatório, 
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então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E voltando ao assunto que Vossa 

Excelência comentou a pouco, é por que vai se perdendo a história, e quando vem alguém que 

faz a gente lembrar-se de toda uma luta que resultou positivamente em algo favorável a uma 

pessoa ou a cidade, uma instituição. Eu fiquei feliz da Secretária de Saúde ter dito aquilo, por 

que a gente acompanhava. Nós participamos de um evento, não foi na vice-governadoria, foi 

na casa do Governador. E foi a única vez que eu fui, aquilo me incomodou, eu era deputado. 

Vossa Excelência lembra desse dia. Com toda a gentileza do governador na época, a gente 

fazia a oposição, mas ele nos convidou, ele queria ter uma relação com a assembleia, mas 

aquilo me incomodou. E ali aumentou a minha convicção de que eu teria que ser mesmo 

oposição a ele. E a residência do vice-governador, no centro de Belém, bancada com dinheiro 

público. O Ophir Loyola precisando daquele espaço. Vossa Excelência foi feliz. Eu morei ali 

próximo ao Presídio São José e assim como Vossa Excelência, eu testemunhei a última 

rebelião. O Rodrigo meu filho com 8 anos de idade vendo aquilo, aquela cena, aquilo marca a 

vida de qualquer pessoa, horrível. Eu presenciei, estava lá, morava ali perto, na Roberto 

Camelier. Da janela do apartamento eu vi tudo, coisa horrível. E graças a Deus hoje está lá 

um espaço para cidade, por sinal é lá que vamos, dia 23, participar do lançamento do livro do 

Ministro Augusto Nardes. Foi lá a posse do novo Procurador de Justiça do Estado Doutor 

Marcos Antônio. Então é um lugar útil à cidade. Eventos importantes para cidade. Vossa 

Excelência disse para mim recentemente, não disse hoje, mas disse: Poxa, as forças armadas, a 

gente deve muito também a eles, porque eles conseguiram ainda segurar uma parte importante, 

parte verde da cidade. Por que eles são os proprietários, eles têm como acompanhar, 

conseguiram ainda segurar isso. Eles têm uma área verde enorme na cidade. Tanto o Exército, 

a Marinha e a Aeronáutica, todos os três. Então eles já tiveram isso, a cidade deu para eles, é 

hora de devolver para a cidade. Vossa Excelência disse isso, está na hora de devolver a cidade 

de Belém, aquilo que eles tiraram da cidade de Belém. Ou naquele momento eles tiveram talvez 

mais visão do que todos nós, vamos preservar isso aqui para o futuro. Então eu acho que não é 

só o lado do Aero Clube não Excelência, eu acho que têm espaços em que eles devem devolver 

a cidade, e fazer parques. As cidades precisam desses ambientes para as famílias. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

nós estamos conversando, eu posso esclarecer. Jamais partiria da minha intenção mexer com 
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alguma área estratégica, jamais. Há algumas áreas que são estratégicas, mas outras não são. 

Nós próprios para relembrar, hoje há o Mangal. Aquilo ali foi um convênio do Ministério do 

Interior, eu também estava à frente do DNOS, execução nossa, de 5 hectares. O mangal só está 

lá hoje porque se fez o convênio entre o Ministério do Interior e a Marinha. Aquela área foi 

toda recuperada. A Marinha fez o seu heliporto, depois pelo Governo de Almir Gabriel, um 

termo de comodato, uma sessão para construir ali o mangal. Naquela altura, havia aqui e 

Vossa Excelência se lembra, Almirante Aranda, Almirante Léo Ferreira. Havia um desejo da 

Marinha de fazer uma permuta com o governo do estado, de toda aquela área em troca de que 

o governo construísse para eles as instalações aqui na Augusto Montenegro no terreno dos 

fuzileiros. Porque estrategicamente para a Marinha do Brasil, ali o arsenal é simbólico, mas 

operacionalmente, inclusive há um hospital da Marinha do lado que entraria nessa 

negociação. Eu brincava com o almirante, era um almirante saudoso Léo Ferreira, um homem 

de fino trato. Ele dizia: “O Pará tem algumas coincidências importantes, nós temos aqui o 

automóvel clube do Brasil que não tinha carro.”. O Automóvel Clube do Brasil veio para cá, 

mas não tinha carro, não tinha corrida de carro, não tinha coisa nenhuma, era só o nome 

Automóvel Clube do Brasil. Nós tínhamos aqui o Jockey Clube, que era vizinho a minha casa, e 

não patrocinava com cavalo, não existia equino, era só o nome Jockey Clube. Era um homem 

que me dava muita oportunidade do diálogo, ele tinha uma afeição por mim. Eu dizia: Vossa 

Excelência aqui Almirante está da mesma forma, a Marinha que não tem barco. Ele não podia 

sair de barco do Arsenal de Marinha para a Base Naval porque não tinha atracadouro, não 

tinha. Nós fizemos um aterro, fizemos uma rampa para que ele pudesse ter ao menos uma 

lancha. Então havia toda essa vontade. Então na realidade quando se trata com instituições 

públicas a coisa tem que ser tratada com toda habilidade, com toda responsabilidade, mas eu 

não encontro nas forças militares essa resistência que muitos pensam. Eles são afáveis, eles 

são sujeitos à argumentação. Por exemplo, aqui Vossa Excelência colocou, na nossa 

documentação há isso também sobre as áreas verdes, é um assunto em sequencia do Aero 

Clube. Mas por exemplo, nós temos o Batalhão de Infantaria da Selva na Almirante Barroso. 

Teoricamente inadequado logo, uma área importante – diríamos: nós vamos tomar do 

exército? Não, de forma alguma. Mas uma negociação em troca eventualmente de outras 

áreas, outros municípios, tudo isso pode. E eu mostro que a negociação das forças armadas, 
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estamos conversando sobre o tema, e é a oportunidade que eu tenho de esclarecer, que não é 

difícil. A Marinha negociou com o Governo do Estado o Mangal das Garças, está lá edificado 

em área da Marinha. A Aeronáutica negociou com o Governo do Estado onde o Governador 

despacha agora ao lado do TJE, que foi o antigo Colégio Lauro Sodré. O Exército aqui ao lado 

da Basílica da Nazaré onde era o CPOR, isso não foi feito por mandos militares, na base da 

força, foi feito por diálogo. Então quando se tem uma argumentação técnica. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Excelência, um aparte. 

O Corpo de Bombeiros era também da Aeronáutica. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Da Aeronáutica. Então eu defendo é o diálogo 

mostrar ao interesse público, aqui e ali pode haver uma autoridade que não esteja de acordo. 

Mas eu digo, esse projeto passa eventualmente de um comando, com todo o respeito que esteja 

aqui por dois anos, normalmente as autoridades, comandantes das três forças vem para cá em 

dois anos, e em dois anos vão fazendo as coisas. Estão mostrando o convencimento respeitoso, 

dizendo que não nenhum prejuízo, um ganho enorme para a cidade. Eu sou muito crente, 

vamos dizer, na capacidade do diálogo, do convencimento, e ao contrário. São pessoas 

acessíveis, nós mesmos, outro dia, tivemos a oportunidade, o prazer e a honra de dialogar com 

o General que é comandante aqui da região militar. Então eu vejo isso que precisa apenas o 

que está faltando, uma decisão política de maior alcance e a decisão política, tanto mais a 

sociedade se manifesta eles serão levados a tomar, o que a sociedade expressa. Mas aí a um 

veio partidário, vai ser um presidente da república, ou do governador, do senador. Não tem 

nada disso, é uma reivindicação coletiva. Por isso cuidado nessa tramitação de evitar qualquer 

coloração e agradecer muito a reportagem, a direção de “O Liberal” por mais essa 

oportunidade, nos ter dado de que a população tome conhecimento de uma ideia que eu acho 

que é em benefício de todos. Estou muito grato a Vossa Excelência por abordar esse tema. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito 

bem! E hoje realmente o sol está brilhando em Vossa Excelência, todo mundo está vendo. 

Conselheiro Odilon. Este problema é tão sério, e não é só de Belém. Belém está vivendo hoje o 

problema com erros que cometemos no passado. Construíram favelas em Belém sem nenhum 

planejamento. A luta do Conselheiro Nelson é um resgate, salvar aquele pedaço da cidade para 

uma coisa importante para as futuras gerações. Eu vou lhe dar um exemplo da minha cidade, 
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de Augusto Correa. A prefeita, que eu considero uma pessoa muito inteligente, ela é do PT. E o 

fato dela ser do PT, e professora, tem mestrado. Ela passou a ser uma referência também para 

eles, e ela conseguiu vários projetos do Governo Federal. Ela não tem terreno para fazer, ela 

não tem terreno na cidade para fazer as obras. Sabe por quê? Não planejou. Não houve um 

planejamento do crescimento da cidade. Algumas obras ela está fazendo no meio do mato, na 

periferia da cidade, porque não tem no centro da cidade como fazer, não tem mais como. Não 

tem mais nenhum terreno disponível. E eu, filho daquela cidade, fico triste com uma notícia 

dessas. Agora mesmo ela inaugurou um centro de saúde importante, que era para atender um 

bairro, mas não tinha espaço naquele bairro. Ela teve que ir à periferia, eu disse dentro do 

mato, não é bem assim. Eu disse: “Pelo amor de Deus, uma obra tão bonita dessas, ser 

construída aqui?”. Ela disse: “Não tenho espaço, teria que desapropriar várias casas e a 

prefeitura não tinha como bancar.”. Então é a falta de planejamento das cidades, as cidades 

cresceram muito em todo o Brasil. E aqui no Pará, diferentemente da maioria das cidades 

brasileiras, aqui há um movimento muito grande, as cidades estão crescendo muito. Surge uma 

cidade aqui no Pará de repente, têm cidades emancipadas há pouco mais de 20 anos e estão 

enormes, cresceram demais. Esse é o Pará, permite isso. Em torno de Altamira certamente vão 

surgir cidades, no momento são pequenos povoados, mas amanhã vão se transformar em 

cidades. Porque lá é chegando gente a todo tempo, por quê? Por conta de um projeto. Então 

Conselheiro Nelson Chaves eu vou encerrar esta parte dizendo o seguinte: Vossa Excelência 

está de parabéns, estou olhando para Vossa Excelência, por que continua lutando acreditando 

que é possível. Belém tem ainda muita coisa por se fazer, e graças a Deus em Belém ainda 

temos bastante áreas verdes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, nós andamos por esse interior, e é outro débito, por que na hora 

de uma negociação, Conselheiro Odilon, a gente tem que argumentar nesse sentido, o Pará, 

além disso, recebe problemas de ordem social gravíssimos. Está em Tucuruí, eu andei muito 

em Tucuruí, as duas cidades, o contraste entre a vila e cidade de Tucuruí. A gente recebe 

milhares de irmãos brasileiros de outras plagas, de outros estados para um evento da obra. 

Quando a obra acaba é o Governo do Estado quem tem que bancar isso, a necessidade dos 

hospitais, das escolas, esses grandes empreendimentos. A população remanescente do garimpo, 

e é esse cotejamento que eu estou procurando fazer cuidadosamente para mostrar este débito 
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enorme que tem a república para com nosso estado. Tantas vezes nossos conselheiros falam 

nisso aqui, Doutor Antônio Maria também. Então mostrando que são coisas que nós temos 

o direito de reivindicar, nada de uma crítica, Deus o livre, a uma instituição federal, as 

forças armadas nada. Mas o Estado do Pará tem pagado esta conta. A gente vê, quantos 

irmãos nossos do Maranhão chegam pelos trens da vale. Então essas coisas que a gente 

precisa colocar em uma mesa de entendimento de negociação e reivindicar aquilo que 

possa vir em favor da nossa coletividade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Também só para informar Conselheiro 

Odilon, Conselheiro Julival. O estado do Pará é proprietário de uma fazenda chamada 

Pirelli, que o Conselheiro Nelson Chaves conhece muito bem. Ela fica ali em torno de 

Marituba, é uma fazenda enorme. O Estado do Pará é proprietário. Eu lembro que na 

época, foi no início do Governo do Doutor Almir Gabriel, eu era deputado, e passou pela 

assembleia e nós apoiamos a desapropriação dessa área, o governo indenizou na época o 

valor muito alto. E o Governo pode se utilizar desta área também para negociar com a 

Aeronáutica, com o Exercito, a Marinha. Poderia doar parte da fazenda Pirelli para 

Aeronáutica, Marinha e Exercito, e na forma de permuta, teria as áreas verdes de Belém. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Essa 

particularidade aqui do Aero Clube, a Aeronáutica não utiliza nada ali conselheiro mais, 

quem vai investir em ampliar Aero Clube? Não há estrategicamente, é o que eu digo, não 

há nada que possa impedir isso, não há nenhum prejuízo. Então o que se reivindica para a 

República é a restituição dessa área, a doação para Belém 60 hectares, é nada. O 

Ibirapuera tem 132 hectares, é nada, não tem nenhum prejuízo nada. Aliás, ao longo desse 

tempo todo Vossa Excelência não vê nenhuma contra indicação, inclusive a aprovação do 

próprio Aero Clube na reunião da O.A.B., e os que são proprietários de táxi Aéreo. Então 

não há nada que impeça. A Aeronáutica não precisa abdicar de nada, absolutamente nada. 

É pura e simples a doação daquilo que era nosso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que da dificuldade seria quem 

poderia construir a nova pista de pouso, o Estado, a Prefeitura? A própria Aeronáutica? A 

Aeronáutica tem um terreno, se não tivesse o estado teria uma solução. Eu acho assim, por 
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que ali do outro lado do parque tem uma área verde grande ocupada pela Aeronáutica, que 

vai até próximo do entroncamento, coisa assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ali mais adiante do outro lado, tem lá no 

conjunto Marex, uma florestazinha preservada, aquilo é o remanescente das florestas de 

Val de Cans, que foram ao longo desse tempo todo dizimadas. Os nossos rios ali, São 

Joaquim, eram fonte de pesca. A coisa está abraçando, quer dizer, aquela área já não 

atende mais, Então temos que lutar por isso, é o que estamos fazendo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Parabéns a Vossa 

Excelência, este assunto foi tratado assim para poder enriquecer a sessão de hoje, que eu 

gostei muito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Apenas pedi a palavra por que eu percebo na forma como o Conselheiro Nelson expressa, e 

eu tive o prazer de verificar o dossiê, Vossa Excelência uma vez me emprestou. E de fato 

ele já tem essa ideia há muito tempo, desde a época em que ele era vereador. Como todo 

homem de vanguarda, Conselheiro Nelson tem essa característica, a preocupação dele já 

vem desde aquela época. E eu percebo que o amadurecimento do assunto, e que ele é 

importante, na medida em que há em soluções para que a gente possa de fato, a união 

possa nos dar o imóvel, aquele espaço, e em troca as soluções que não necessitam nem de 

uma desapropriação propriamente dita. Então basta apenas uma permuta. Eu acho 

importante o assunto, e de fato ele é para o meio ambiente, para a saúde das gerações 

vindouras. É necessário resgatar espaços como esse, o espaço urbano ele toma conta da 

cidade, e se você não planejar espaços como esse, até para um momento de lazer, de 

contato com a natureza, você vai perder muito em termos de saúde para a sua população. 

Então é muito importante essa preocupação. E eu vejo que o momento é muito salutar para 

que a população se engaje, com todo o peso na ideia, população de Belém, nós vamos fazer 

400 anos não é? E seria um enorme presente que a União poderia dar ao Município de 

Belém, seria muito enfático, muito emblemático. É necessário sim que o município, acredito 

que o maior interessado no assunto, junto com o governo do estado, sensibilize o governo 

federal nesse aspecto. Já foi requisitado ao Ministério da Defesa, com certeza. Então 

presidente eu acho que é sim, é muito salutar que discutamos esse tipo de assunto aqui no 
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Tribunal de Contas, porque isso envolve aspectos e recursos e futuras políticas públicas 

ambientais, inclusive para o futuro parque, que com certeza ele virá, basta, como diz o 

Doutor Julival, manter a nossa fé no assunto. Parabéns ao Conselheiro Nelson, parabéns a 

matéria jornalística. Isso serve de inspiração para as pessoas que leem a publicação e 

mostram e acenam para o governo federal a importância do tempo. Obrigado. 

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

agradeço a participação do Conselheiro Odilon Teixeira. E a Conselheira Lourdes Lima 

pede para que eu informe, que nesse momento já temos 778 inscritos no nosso Fórum. Eu 

quero também aproveitar para agradecer e parabenizar o trabalho que faz a nossa 

Conselheira Lourdes Lima a frente do nosso Fórum. Consoante deliberação plenária, segue 

a transcrição da matéria do Jornal O Liberal, desta data: NELSON CHAVES DEFENDE 

NOVO PARQUE PARA BELÉM. Um sonho de 26 anos. Assim pode ser definida a atuação 

do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, (TCE), Nelson Chaves, em defesa do 

Parque Urbano de Belém na área de 60 hectares, hoje ocupada pelo Aeroporto Júlio 

Cesar, o Aeroclube do Pará, no bairro do Marco, entre as Avenidas Almirante Barroso e 

Pedro Álvares Cabral. “Imaginar que presente maravilhoso Belém ganharia em seu 

aniversário de 400 anos de fundação poder usufruir de um parque urbano formado por 

bosque, com espaço de múltiplos usos, trilhas e pistas de esporte para abrigar grupos de 

patins, bicicleta e corrida. A ideia é construir um parque urbano similar ao Ibirapuera, de 

São Paulo”, diz Nelson Chaves, que é engenheiro civil e sanitarista e idealizador do 

projeto. Ele frisa, por exemplo, que mesmo que não fossem construídos equipamentos 

urbanos no local, somente a arborização do lugar já daria uma nova face ecológica à 

cidade das mangueiras. Em documentação recente enviada à presidente da República, 

Dilma Rousseff, e ao ministro de Estado de Defesa, Jacques Wagner, uma vez que o terreno 

do Aeroclube pertence à Aeronáutica desde a década de 40, por ocasião da 2ª Guerra 

Mundial. À época, o local marcava exatamente os limites da cidade, um lugar estratégico 

para a Força Aérea. Nelson Chaves observa que Belém tem tido uma grande explosão 

demográfica e se ressente da falta de novas áreas públicas como parques e praças. “Esses 

locais são importantes no desenvolvimento sustentável das cidades, mostrando-se 
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fundamentais na perspectiva de melhoria na qualidade de vida de seus habitantes”, diz o 

conselheiro do TCE, aliás, Chaves faz questão de ressaltar que empreende essa luta em 

defesa do Parque Urbano de Belém, não como representante do TCE, mas sim como 

simples cidadão de Belém. “Sou nascido e morador da nossa bela capital paraense; não 

tenho mandato político, defendo a construção do Parque como um simples cidadão que 

ama sua cidade”, enfatizou ele. Nelson Chaves coleciona uma vasta documentação sobre 

sua luta em defesa do projeto, que inclui desde recortes de reportagens em impressos locais 

sobre o assunto bem como manifestações de apoio e apreço de vereadores da Câmara de 

Belém; deputados da Assembleia Legislativa do Pará; Clube de Engenharia do Pará; 

Sindicatos e entidades de classe; a exemplo da Associação dos Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário do Pará (Ademi-Pará) e Sindicato dos Trabalhadores em Transporte 

Rodoviário do Estado (Sinduscon Pa). “Desde que apresentei a ideia em 1989 como 

presidente da Câmara Municipal de Belém, em meu primeiro e único mandato como 

vereador, ele recebeu aceitação generalizada em Belém. Não há quem seja contra e estou 

convencido de que a sociedade paraense o apoia, porque se trata de um projeto exequível e 

importante para a nossa cidade”, assegurou ele, informando que fez explanações recentes 

sobre seu projeto para o governador Simão Jatene e o prefeito Zenaldo Coutinho. 

Perguntado sobre para onde iria o Aeroclube, Chaves fez questão de destacar a 

importância das atividades aéreas do órgão para a capital paraense. “A Força Aérea 

merece o respeito e o reconhecimento do povo brasileiro, pelos relevantes serviços que 

presta ao País, particularmente para nós, da Amazônia; no entanto, atualmente, o espaço 

do Aeroclube está inteiramente encravado na zona urbana de Belém e não é mais 

estratégico para a utilização militar, servindo apenas para a operação do Aeroclube do 

Pará, que não terá impedimentos técnicos se for transferido para outra área, a exemplo da 

ilha do Outeiro, onde poderá ser ainda mais moderno e oferecer maior segurança à 

população e seu público de usuário”, observou Nelson. Para Chaves, o primeiro passo é 

negociar a restituição da área pertencente à União para Belém. Ele afirma que o lugar é 

quatro vezes maior que o Bosque Rodrigues Alves e “muito maior” que as praças da 

República e Batista Campos. “O convencimento da sociedade paraense é vital, todos nós 
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juntos podemos abrir uma negociação com as autoridades da República, quem sabe até da 

doação do governo Federal para a cidade de Belém. Se concretizada a proposta de doação 

desta área para o Parque Urbano de Belém, será um gesto inesquecível e justo de apreço e 

solidariedade do Governo Federal para com esta terra que tem colaborado no 

desenvolvimento deste País, por meio da exploração de seus recursos naturais, minerais e, 

especialmente, pelo trabalho devotado de nosso povo”, concluiu Nelson Chaves. 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 minutos (10h20min) e 

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

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 11 de junho de 2015. 
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