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ATA Nº 5.323 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) do mês de julho do ano dois mil 

e quinze (2015), quarta-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; o Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha; e ainda o Excelentíssimo 

Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 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 e da Resolução nº 18.717 de 23.06.2015. 

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

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

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da Excelentíssima Senhora Auditora Milene 

Dias da Cunha, por motivo de força maior, e ainda solicito que sejam retirados da pauta de 

julgamentos os processos de n.ºs 2013/51616-0 e 2014/50474-5. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia quinze (15) de julho, 

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: declaro-me 

impedido na forma regimental. 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: Aprovo-a. 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 2011/53017-0, que trata do Ato de Admissão de 
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Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar 

Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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, com as 

determinações à Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Sead, SECEX e à AGE 

elencadas por este Parquet (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros e 

com a observância das recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. 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 2012/50830-4, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar 

Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 (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 2014/50139-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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, com as determinações ao Hemopa 

e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, procedeu-se à seguinte votação: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Deferimento dos registros com ênfase nas recomendações do Ministério Público de Contas. 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator, apenas colocando que o 

processo dos registros apresente motivação em cada contrato. Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior: A observação da Conselheira Lourdes Lima é importante. Não sei como é que 
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o conselheiro relator observa essa manifestação, mas, eu acho pertinente e estou de acordo 

com ela. Conselheiro André Teixeira Dias: Com o relator e com o acréscimo apresentado pela 

Conselheira Maria Lourdes Lima de Oliveira. Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo 

com o relator. Voto do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves (Art. 187, §1º, do RITCE): 

Senhor Presidente, por entender pertinentes as observações da Conselheira Lourdes Lima, eu 

gostaria de acrescer ao meu voto as recomendações que ela, em momento oportuno, fez. Voto 

do Conselheiro-Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! O voto do Conselheiro Nelson 

Chaves, agora, com uma emenda aditiva da Conselheira Lourdes Lima. Eu acompanho o 

Conselheiro Nelson Chaves, acatando, também, a emenda da Conselheira Lourdes Lima. Após, 

a Presidência proclamou o resultado da votação: resolveu o Plenário, por maioria, acolher o 

voto do relator com a modificação sugerida no voto proferido pela Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50822-5, 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, com as determinações à 

Fundação Carlos Gomes (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 2014/50845-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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 (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 2015/50278-9, que trata do Ato de Admissão de 
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Pessoal temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 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 n° 2015/50543-7, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social, 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 

dos registros (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 2014/51630-3, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria Firmina Moraes da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. 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 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 2014/51899-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de José Maria Siqueira de Andrade, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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, com a correção de pequeno lapso 

de digitação referente ao nome do beneficiário (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 
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(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferir o registro, com a observância da correção sugerida pelo Ministério Público de Contas. 

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 2014/51817-1, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Raimunda Nascimento Pereira, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. 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 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 2012/50482-4, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, cujo 

Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. 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 sua 

proposta de decisão 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. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50047-7, que trata da Denúncia Formulada 

pelo Stoque Soluções Tecnológicas Ltda, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato deferido. Prosseguindo-se foi anunciado o  

Processo nº 2014/51889-6, que trata do Recurso de Reexame, interposto por Jucélia de Fátima 

Padilha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 
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parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela conversão do feito em processo de 

registro de ato de aposentadoria, já que não se trata de uma espécie de recurso, bem como pelo 

registro do ato (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para  conhecer do recurso 

e, no mérito dar-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, deferir 

o registro do ato consubstanciado na Portaria nº 4425-TJE/PA. 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, Sua Excelência informou a respeito do assunto em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Solicito à secretaria que distribua aos senhores conselheiros 

expediente em que consta minuta do Termo de Cooperação a ser firmado entre a Fundação 

de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA) e este Tribunal de Contas. 

Para conhecimento e apreciação, na próxima sessão, conforme dispõe o parágrafo 1º do 

artigo 172 do Regimento Interno. Por oportuno, eu gostaria de convidar os conselheiros e 

servidores da Casa para prestigiar, no próximo dia sete (07) de agosto, sexta-feira, às 

09h00min, no Auditório deste Tribunal, quando estará presente o Diretor-Presidente da 

FASEPA, Eduardo Costa, ocasião em que ele irá proferir uma palestra sobre o Anuário 

Estatístico do Estado do Pará. Eu acho muito importante. E quero dizer, também, que se 

trata de uma articulação do eminente conselheiro Odilon Inácio Teixeira. E o Pleito de 

Vossa Excelência foi atendido e o gestor confirmou a presença; já está tudo certo. Eu acho 

importante, pois o doutor Eduardo Costa é um técnico muito preparado e tem lançado 

vários produtos, que a gente chama assim de produtos, e este é um dos mais importantes 

que ele vai apresentar para todos nós. Já que não houve no mês de julho a “Sexta da 

Integração”, e, embora este evento não seja da sexta da integração, mas é um convite 

aproveitando a oportunidade. Quanto à “Sexta da Integração”, está tudo certo, a 

informação da Escola de Contas de que será o Secretário da Fazenda na última sexta-feira 

de agosto. Não havendo mais matéria neste sentido, a presidência franqueou a palavra. 

Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, com essa 

afirmação de Vossa Excelência, mas não há controvérsia a respeito do assunto, é amanhã 
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mesmo o pagamento dos salários? Manifestação do Conselheiro-Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Não há controvérsia. Eu quero registrar com satisfação que houve todo um 

esforço da Secretária de Gestão de Pessoas e também da Administração para que tudo 

corresse dentro do esperado. Eu, até ontem, estava apreensivo, porque como estão, aqui, os 

Conselheiros Cipriano, Lourdes e Nelson que foram presidentes, até ontem o dinheiro não 

tinha caído na conta, como é que se vai pagar? Mas eu já fui informado, há pouco no início 

da sessão, pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pelo Financeiro, que está tudo certo: 

amanhã a gente tem a satisfação de poder pagar o salário dos nossos conselheiros e 

servidores da Casa. Antecipamos um pouquinho para permitir aqueles que desejarem 

gastar parte desse dinheiro em Salinas, ou em Bragança. Fiquem à vontade. Eu, neste 

momento, coloco a palavra à disposição dos Conselheiros. Olha o Conselheiro Cipriano 

está recomendando que aqueles que não quiserem ir a Salinas, nem a Mosqueiro, podem ir 

a Augusto Correa que é baratinho. A conselheira Lourdes Lima está dizendo que Irituia é 

mais barato ainda. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro 

André! Também pode utilizar essa ponta, de que ele está falando, para a compra de Açaí, 

que tem um produtor lá, em Augusto Correa, muito próspero, e que está vendendo Açaí. 

Mas Vossa Excelência nos dá a oportunidade, Senhor Presidente, de tratar do assunto que, 

logicamente, é de extrema seriedade, mas como já estamos nessa parte afetuosa da sessão e 

todos nós, aqui, nos integramos. Eu lembro um programa humorístico, e falo dos 

humoristas com muito respeito, aliás, uma das coisas mais sérias é o bom humorismo. E 

recordando lá da terra do nosso querido Procurador Felipe Rosa Cruz, não se pode falar 

em humorismo nesse país sem se falar em Chico Anysio. Eu tive, inclusive, a oportunidade 

grandiosa de conhecê-lo pessoalmente. É uma das figuras insubstituíveis pela qualidade do 

humor que fazia e pela Escolinha do Professor Raimundo. Ele tinha lá uma plêiade de 

artistas, atores e atrizes brasileiros como o paraense Lúcio Mauro, Wálter D’Ávila, 

Costinha, Grande Otelo, Zé de Vasconcelos, enfim. E, hoje, há a reprise na televisão, e 

tinha lá os tipos humorísticos e um deles sempre louvava, sempre exageradamente o 

Professor Raimundo. De maneira que, se eu quisesse, aqui, que Vossa Excelência depois 

pagasse uma gelada, porque eu não bebo, todo mundo sabe. Eu diria que, quando Vossa 
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Excelência disse eu vou fazer o anúncio de uma noticiazinha, Vossa Excelência não noticia 

noticiazinha; toda notícia de Vossa Excelência é uma grande notícia. De maneira que eu 

poderia entrar por este caminho para dizer em primeiro lugar que a noticiazinha que Vossa 

Excelência traz, mas não com a chancela de diminuir a notícia, a mim e acho a todos nós, 

representa de fato uma grande noticia. E Vossa Excelência traz para julgamento deste 

Plenário e melhor dizendo a aprovação, é exatamente um Acordo de Cooperação entre a 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará, a FASEPA, e o Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, para fins que especifica e para fins assistenciais a esses 

menores, frutos dessa sociedade desigual, injusta, perversa, domesticada pelo tráfico, neste 

país todo. Jogam parte do nosso maior produto, a riqueza desse país, que é jogar os jovens 

na estrada do desespero, da desesperança. Na medida em que Vossa Excelência reafirma e 

propõe a este Plenário que reativássemos ou déssemos continuidade a este tipo de 

convênio, eu quero dizer, porque para mim é uma coisa que me honra muito, alegra-me, 

dá-me saudade. Entre todas as sessões que presenciei, que tento servir a esta Casa, a mais 

simbólica, a mais linda, simples, mas, de muito apego, foi exatamente quando, pela 

primeira vez, assinamos o convênio com a FUNCAP. Com este Plenário repleto – era um 

Dia da Mulher e o nosso Coral ensaiou, aqui, a “Maria, Maria”, como dizia o Mílton 

Nascimento, e diz: “Teima em ter fé na vida”, e o tribunal ali demonstrava, Conselheira 

Lourdes ali presente, e foi exatamente presença do Governador, do Secretariado, inclusive, 

da Primeira-Dama. E aqui foi um tom de emoção que alguém poderia dizer “inenarrável”, 

as lágrimas caindo, sentimento puro do coração das pessoas. E esta porta que o tribunal 

abriu para ser um símbolo de que é importante que consideremos que nós não estamos em 

uma sociedade lunática, essa sociedade que nos cerca, nós somos integrantes dela, nós 

temos, todos da minha geração, ainda, um pouco antes, os mais novos que eu, mas todos 

nós sabemos que temos um débito com essa juventude que está lutando no tribunal, pela 

forma da caracterização desta instituição. Ele, na realidade, é um símbolo para esse tipo 

de atitude, que não é fácil, e, ainda hoje, há muitas instituições que relutam em estender a 

mão para dar o caminho mais seguro para essa juventude, que precisa. E o Conselheiro 

Cipriano também ajudou muito nesse sentido quando nós falávamos do dia seguinte, 
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porque, se tivéssemos salvo, e este tribunal já salvou mais de uma, com certeza, mais de 

uma vida, dando encaminhamento a estes jovens. Se apenas um fosse salvo, nós já 

estaríamos cumprindo um pouco da nossa tarefa. E a tentativa do dia seguinte, por que às 

vezes o jovem retorna para aquele ambiente de onde ele vem, e ele muitas vezes é 

perseguido, é massacrado, inclusive, tivemos casos de assassinatos de jovens que passaram 

por aqui. E quero render homenagem aos Presidentes, todos que assumiram depois de mim, 

notadamente os que estão presentes aqui: Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, 

Vossa Excelência, no sentido de dar a mão, estender a mão do Tribunal, coisa pequena, e a 

gente se relembra da fábula do beija-flor “É pequena, mas estamos fazendo a nossa parte” 

estamos mostrando que este é o caminho a ser seguido; não há outro, se não tiver o 

investimento consciente na área social. De maneira que era uma pequena notícia que já 

pela voz de Vossa Excelência se transformaria em grande notícia, e eu quero festejar, basta 

um para que nós todos tenhamos a consciência de termos tentado cumprir o nosso papel. 

Quero parabenizar Vossa Excelência pela antecipação do pagamento, a gente sabe que as 

pessoas realmente têm seus planejamentos, é sempre importante, aqueles que 

eventualmente até já consomem o seu salário com dívidas e compromissos. E aqueles que, 

com a graça de Deus, possam ainda ter a oportunidade de, quem sabe, fazer uma poupança 

disso, sempre ajuda a todos. E já queria, em razão deste evento, embora seja uma 

iniciativa, mas, por delegação deste Plenário e de Vossa Excelência, para a Escola de 

Contas. Que Vossa Excelência fizesse já em nome de todos nós um convite ao Presidente da 

FASEPA que assina com Vossa Excelência este convênio aqui, para colocar na 

conveniência dele, para que ele possa ser convidado da “Sexta da Integração” para o mês 

de setembro Presidente. Porque me lembro que no nosso Fórum também coordenado pela 

Conselheira Lourdes, eu tive a oportunidade de chamar o Doutoro Antônio Maria e 

também o Presidente da FASEPA que estava presente no encontro, dizendo que era 

interessante até que ele pudesse fazer um convite aos nossos conselheiros, aos 

procuradores, integrantes do Ministério Público de Contas, para que nós tivéssemos um 

contato mais próximo com essa realidade. Eu me lembro, Vossa Excelência me 

acompanhou inclusive, foi um dia inesquecível para nós pela companhia, mas também por 
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aquilo que constatamos, e isto já está fazendo mais de 20 anos, quando nós fomos, 

Conselheiro Odilon, Conselheiro Julival, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, meu 

querido Doutor Felipe Rosa Cruz, quando nós fomos fazer uma visita a FUNCAP, e o 

Conselheiro Luís Cunha era deputado como eu, tivemos o Edmilson junto conosco, Bira 

Barbosa e outros deputados. A gente teve que baixar o joelho para o Luís pisar no joelho 

da gente para ele poder pular o muro porque ele não conseguia, ele não tinha escada, mas 

ele conseguiu pular o muro com a nossa ajuda. Manifestação do Conselheiro-Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Mas foi verdade isso, quero pedir um aparte a Vossa Excelência. 

Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero dizer que ele não estava 

em cima do muro, ele não era de “Em cima do muro”, ele queria era ultrapassar o muro 

Conselheiro André, quando nós ficamos lá agachados ele pisou na gente e conseguiu pular 

o muro. Manifestação do Conselheiro-Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu posso 

dialogar com Vossa Excelência? Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Pode, com o maior prazer. Manifestação do Conselheiro-Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Essa matéria passou no “Fantástico”. E pela relevância que teve. Manifestação 

do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aí dizia assim: “Deputado pulando o 

muro!”, era o Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Era eu. Na verdade na visita, só para poder corroborar com a 

noticia, com o debate. Uma comissão de deputados, eu fazia parte, e o Conselheiro Nelson 

também, a gente foi investigar uma notícia, aliás, um fato: morreram, de uma só vez, sete 

crianças na FUNCAP: Como é que morrem sete crianças assim? A gente foi investigar. 

Quando a gente chegou lá não nos deixaram entrar, disseram: “Não, os deputados aqui 

não podem entrar.”, e colocaram um cadeado: “Não, deputado aqui não entra.”. Foi nosso 

primeiro mandato, eu creio que foi em 93. E agora? “De jeito nenhum”. E a Presidente da 

FUNCAP à época não foi, mandou um servidor lá, um ajudante, e disse: “Aqui não 

entra.”, e aí que nós decidimos pular o muro. Pulou o primeiro, o segundo, e aí quando 

chegou a minha vez, a minha perna é menorzinha, não alcançou, aí eu pedi para poder 

seguir adiante. Foi isso. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: “Pisa 

no meu joelho e pula o muro”! Manifestação do Conselheiro-Presidente Luís da Cunha 
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Teixeira: Então foi isso que aconteceu. Continue Excelência. Manifestação do Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vê que o Conselheiro Luis Cunha já não pisa em mim pela 

primeira vez. É até repetido, fui permitir à primeira, ele volta e meia me pisa de novo. 

Ontem eu estava até perguntando o Conselheiro Cipriano aqui, exatamente Vossa 

Excelência relatou o fato, foi isso mesmo. E eu me lembro, Conselheiro Odilon, aqui no 

nosso Museu Emílio Goeldi tinha uma onça que se chamava “Ana Preta” era um felino 

negro, raro na espécie. Os que conhecem Belém, ela ficava em uma jaula logo à direita ali 

da casa da rocinha, do museu. E ela tinha lá uma jaula espaçosa. E nós fomos a FUNCAP, 

naquela altura um cheiro terrível, maus odores na entrada, temperatura altíssima, sem 

forro, telhado de fibrocimento, e constatamos o primeiro menino, e ele tinha ali por volta 

de 14, 15 anos, sei que era mais novo até que um de meus filhos. Nós conversamos todos 

para saber da história dele, ele tinha três homicídios nas costas já, três. E ficamos todos 

aterrorizados, porque esses assuntos quando se trata Doutor Felipe, eu fiquei um pouco em 

contato, quando a gente se fala em sistema penitenciário, em recuperação de menores, a 

grande maioria só sabe por ouvir dizer, mesmo as autoridades constituídas, que eu desafio; 

não gosto da palavra “desafio” no sentido de conflitar, mas se nós formos perguntar a 

detentores de mandatos, deputados, conselheiros, para nos incluir na barca, se for 

perguntar quem conhece o sistema penitenciário, as terríveis coisas que acontecem lá, ou 

no sistema de recuperação dos menores, são raríssimos os que conhecem, e a sociedade, 

por isso, esquece um pouco o problema, o inferno que é viver dentro desse mundo. Aí a 

imprensa nos abordou na chegada, na Assembleia Legislativa, me lembro que fomos de 

manhã para lá e emendamos, a sessão começava às 14h. Estavam lá os repórteres, e eu 

disse: “Olha, o menino que eu vi na cela da FUNCAP, a cela dele tem menos dignidade do 

que a jaula da Ana Preta no museu”. Era uma verdade verdadeira. Quer dizer, a um 

animal se dava o tratamento mais humano, vamos dizer assim, que se era dado ao menino. 

Quer dizer, essa é a escola da recuperação, se nós formos ver os presídios são piores do 

que isso. Então eu fiz a sugestão ao Doutor Simão Pedro da FASEPA agora, que 

convidasse o plenário do Tribunal de Contas com o Ministério Público, para que 

fizéssemos uma visita a estas instalações, porque é bom como conselheiro, e sobretudo bom 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário  Presidente 1128

como cidadão, e como Vossa Excelência traz hoje aqui para avaliação eu já queria pedir 

para Vossa Excelência, caso seja da concordância geral, que para o mês de setembro, nós 

estamos em agosto, já o Secretário da Fazenda convidado, no mês de setembro Vossa 

Excelência convidasse o Superintendente, e que antes dessa vinda dele aqui nós 

pudéssemos ir lá para gente testemunhar e que essa vinda aqui possa ser alguma coisa que 

deixe frutos muito positivos nesse tipo de relacionamento. Então quero parabenizar Vossa 

Excelência pelas duas noticias que trouxe a este plenário e acho que é um caminho que nós 

poderemos trilhar no sentido de executar melhor nossa missão. Manifestação do 

Conselheiro-Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito Bem! Conselheiro Nelson Chaves, 

muitíssimo obrigado. Vossa Excelência me fez passar um filme na cabeça, essa notícia aí. 

Relembrar aquele momento feliz para nós e infeliz para as vítimas porque repercutiu muito 

em Belém. Naquele momento impediram uma comissão especial de deputados de entrar em 

local público. Tentaram impedir. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Pelo que eu vejo Conselheiro Luís Cunha, em que pese à dedicação dos que por lá 

passaram na direção pela ênfase que se dá a este assunto, se nós tivermos a oportunidade 

que, ratifico a Vossa Excelência, que entre em contato com o Superintendente lá da 

fundação, eu penso que, eu quero estar enganado, mas eu penso que lamentavelmente nós 

vamos encontrar situação semelhante a que nós encontramos 20 anos atrás. Manifestação 

do Conselheiro-Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero fazer aqui, Conselheiro 

Odilon, porque na hora em que eu anunciei a palestra, para não ficar assim, nós estamos 

tratando de duas entidades aqui: A FASEPA, que é esse termo de cooperação, a nossa 

gestão no momento está dando apenas continuidade com esse termo de cooperação ao que 

já foi feito anteriormente com vocês, é um espécie de reedição, eu não estou inventando 

nada novo, é um projeto que já existe em nosso tribunal e nossa gestão vai dar 

prosseguimento. Houve da parte de todos os presidentes que eu tenha conhecimento, um 

acolhimento ao projeto e todos prestigiaram o projeto e eu vou reeditar para dar 

continuidade por considerar relevante para nossa instituição e para a sociedade. Outro 

assunto que eu tratei e que é muito parecido é a FAPESPA, que é a Fundação da Pesquisa, 

que tem o Doutor Eduardo Costa, por sinal Professor de Mestrado do nosso Conselheiro 
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Odilon Teixeira; e o Doutor Eduardo Costa, que é um técnico, ele tem feito um trabalho 

nessa párea de pesquisa que é muito interessante, e eu manifestei o desejo de termos uma 

parceria com eles para vermos se construímos aqui um banco de dados confiável aqui em 

nosso tribunal, e um dos produtos dele, ele vai apresentar aqui que é um anuário estatístico 

do Estado do Pará, isso vai ser muito importante para enriquecer os nossos conhecimentos. 

Então isso acontecerá dia 7, uma sexta-feira, 7 de agosto. Manifestação do Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agora, presidente só quero dizer a Vossa Excelência, de 

minha parte eu não confundi nenhuma sigla, eu acho importantíssimo aquilo que está 

sendo proposto por Vossa Excelência da FAPESPA, mas me louvei aqui foi no convênio 

para fazer um convite para setembro, essa aqui está correta, dia 7. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente Luís da Cunha Teixeira: Porque como eu 

não sei, tudo muito embolado, de repente uma confusão, quem está ouvindo, são duas 

entidades. Porque o Governador mudou isso há pouco tempo, ele fez a fusão de alguns 

órgãos do estado e a FAPESPA surgiu, não é isso Conselheiro Odilon, porque era IDESP 

antigamente, não é isso? Manifestação do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: FAPESPA 

já existia. Se não me engano, o IDESP é que foi incorporado por ela. Manifestação do 

Conselheiro-Presidente Luís da Cunha Teixeira: Exatamente. Melhor explicado agora pelo 

Conselheiro Odilon Teixeira. Então voltando ao assunto. Manifestação do Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Houve a fusão e agora com o esclarecimento do Conselheiro 

Odilon, de forma alguma haverá confusão, está tudo esclarecido. Manifestação do 

Conselheiro-Presidente Luís da Cunha Teixeira: E sobre a FASEPA, que é o assunto do 

momento, que o Conselheiro Nelson Chaves tratou, que substitui a antiga FUNCAP, que foi 

da história que contamos, que houve o episódio aí por volta de 93 aproximadamente. Então 

eu também já expliquei que estou reeditando o Acordo de Cooperação de um projeto que já 

funciona aqui, que foi acolhido por todos os presidentes. Manifestação da Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente,  senhores Conselheiros eu quero 

me associar às manifestações do Conselheiro Nelson Chaves e parabenizá-lo, porque a 

iniciativa que ele teve aqui, a visão que ele teve, Conselheiro André, naquela época quando 

ele propôs, e eu estive aqui ainda como deputada convidada por ele, e o sentimento que se 
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percebia naquele momento aqui neste plenário, foi assim de gratidão e alegria. Pareciam 

poucos meninos; entretanto o gesto foi grandioso, por se tratar de uma semente lançada, 

plantada. O Conselheiro Nelson falou que uns órgãos rejeitam, outros aceitam. 

Conselheiro Nelson eu acho que o gesto de Vossa Excelência naquele momento, estava 

presidente desta Corte de Contas, e assinou com a FUNCAP, e aqui a gente viu a presença 

da doutora Socorro Gabriel à época que não gostava muito de se pronunciar, mas ela 

falou, elogiou o gesto do tribunal de assinar esse acordo, esse convênio de cooperação de 

trazer esses adolescentes e jovens para colaborar aqui e aprender, e se sentir também 

inseridos na sociedade, e com certeza, que o gesto de Vossa Excelência deu um exemplo 

para outras instituições, que a gente também observa que tem outras instituições, que após 

o tribunal ter tomado esta decisão, também assim o fizeram, ou assim o fazem. E parece 

pequeno o gesto, mas ele falou da grandiosidade do anuncio de Vossa Excelência, Senhor 

Presidente, da importância de recebermos o nosso salário agora, e da importância da 

assinatura, como Vossa Excelência disse: “Da reedição da assinatura.”. Por que teve 

algum momento que após a saída dele da presidência parou este projeto aqui; mas depois 

houve uma retomada de decisão e então houve um reconhecimento, se não me engano a 

época, do doutor Lauro ou do doutor Coutinho Jorge, que reeditou. Quando nós chegamos 

aqui já também fizemos, tivemos o mesmo gesto que Vossa Excelência: reeditamos. O 

Conselheiro Cipriano também continuou. Mas é um gesto que eu acho que já deu inclusive 

Conselheiro Cipriano na época fez uma avaliação, um relatório, que alguns desses jovens 

já até passaram em concursos públicos, já foram inseridos na sociedade. Vejam só: se 

mesmo esse gesto, alguns deles são aproveitados para a sua inserção, ou reinserção a 

sociedade, isso é grandioso para nós. Parece um gesto pequeno, mas significa muito, eu 

acho que nós estamos fazendo a nossa parte. E esse nosso trabalho, eu acho que, eu não sei 

se era importante, se nós tivermos o conhecimento, eu não sei se é a FUNPAPA, ou a 

FASEPA, que é agora, se ela tem um trabalho, eu acredito que tenha, com os pais, com a 

família. Porque essa é uma questão também que perpassa, que deve passar pelo 

acompanhamento da própria família. Nós percebemos que essa violência desenfreada no 

país, no mundo, ela tem sim uma participação da omissão da família. Eu tenho certeza, 
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conheço pessoas, Conselheiro Odilon, nesse estado que pela dedicação, famílias, eu vou só 

dar um exemplo aqui, Conselheiro Nelson Chaves conhece, um grande advogado, um 

causídico, Doutor Júlio Bastos de Irituia, O Conselheiro Nelson Conhece. A mãe desse 

rapaz era uma trabalhadora da roça, ela teve 8 ou 9 filhos, sozinha, criou e educou todos 

os filhos, trabalhando na roça. E nos momentos que chegava à cidade, por que morava na 

cidade, minha vizinha, ela lavava roupa para as pessoas, inclusive chegou a lavar roupa 

para nós. Trabalhava no roçado, lavava roupa, criava os filhos e os educou, tinha o tempo 

ainda de educar os seus próprios filhos, uma mulher guerreira. E hoje ela tem, Conselheiro 

André, 90 anos, está com vida, participa da melhor idade em Irituia, ela é bem humorada, 

uma pessoa que você chega ao lado dela, é um exemplo. E os filhos foram muito bem 

criados e educados, sozinha, E todos estão muito bem de situação, estudaram, ela 

acompanhou a vida e acompanha até hoje, com 90 anos, é um exemplo. Então eu acredito 

que, eu fui vizinha dela, vejo assim, hoje a gente percebe, e os meus irmãos muitas vezes, a 

gente se reúne e comenta que a família tem uma influência enorme na formação da criança 

e do adolescente. A gente sabe que hoje são outros momentos, nós sabemos que hoje a 

mídia tem uma influência enorme na vida dos adolescentes, da família, mas, nós também 

percebemos que ainda muitas famílias conseguem ter o controle da educação, de repassar 

os valores para seus próprios filhos. Por que nós enquanto instituições fazemos a nossa 

parte, mas quem mais convive, quem tem o maior tempo de convivência é a família, e eu 

acredito que nesses momentos que nós tivermos essa troca de conhecimento, de experiência 

com a fundação, a gente possa até ter a indagação do que é que esta fundação faz também 

pela família, porque eu acredito que essas instituições elas devem não só cuidar do 

adolescente, do jovem, mas também inserir a família neste processo de educação, por que é 

a família. A família é à base de tudo: família, escola, sociedade. Quando esses meninos 

chegam a fazer parte desta fundação já tiveram algum problema, mas eu acredito que esse 

trabalho da fundação deve ser com a criança e o adolescente, mas com envolvimento 

também dos familiares. E eu parabenizo mais uma vez Vossa Excelência por trazer esse 

tema e ao Conselheiro Nelson que teve a brilhante ideia de em 97 onde nós estivemos aqui 

testemunhando, ainda como Deputada Estadual, Doutor Julival, aquela época eu estive 
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aqui neste plenário testemunhando este gesto que Vossa Excelência hoje reedita. Nós 

estamos lançando esta semente contribuindo fazendo a nossa parte. Muito Obrigada. 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 (10h:20min) e mandou que eu, 

Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 22 de julho de 2015. 
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