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ATA Nº 5.326 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; os Excelentíssimos 

Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha; 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. 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por 

motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária realizada no dia quatro (04) de agosto, na forma do disposto no parágrafo único 

do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência 

submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro 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 2010/52192-4, que trata do Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, 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 
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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 2010/52950-7, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Assistência e 

Desenvolvimento Social, 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 indeferimento dos registros, com as determinações a SEAD, SECEX, 

AGE e a senhora Eutália Rodrigues Barbosa seja penalizada pela falta de verificação 

dos requisitos legais dos contratos indeferidos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proferiu seu voto para indeferir os registros, com a observância das recomendações 

sugeridas pelo Ministério Público de Contas, deixar de aplicar multa pela publicação 

fora do prazo em virtude do entendimento adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 06 

e o item 4 do Anexo da Resolução nº 17.459/07 c/c o art. 283 do RITCE/PA que dispõe 

que, na aplicação de multa por este Tribunal considerar-se-á, nos casos pretéritos à 

vigência deste Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao 

jurisdicionado. 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 

2012/51596-6, 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, sob pena de multa 
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regimental ao gestor que vier novamente enveredar no caminho de contratações 

irregulares, mantendo-se determinação deste Parquet ao Hemopa e recomendações à 

SECEX, SEAD, AGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

registro, com a observância das recomendações sugeridas pelo Ministério Público de 

Contas, deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo considerando 

entendimento adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 06 e o item 4 do Anexo da 

Resolução nº 17.459/07 c/c o art. 283 do RITCE-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. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2013/51977-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo 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 

dos registros, com determinação à FASEPA e SEAD (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proferiu seu voto para deferir os registros, 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 2013/53156-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, 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 determinação a SETER e a SEAD, sob pena de multa ao gestor que vier 

novamente enveredar no caminho de contratações irregulares e recomendações a 
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SECEX, SEAD, AGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

registro, 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 2013/53337-3, 

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 indeferimento dos registros, com recomendações 

SECEX, SEAD, AGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

registros, com a observância das recomendações sugeridas pelo Ministério Público de 

Contas. Quanto à publicação fora do prazo, deixo de aplicar multa face o Prejulgado nº 

06 e item 4 do Anexo da Resolução nº 17.459/07 TCE-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. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2015/50372-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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 

determinação ao IGEPREV (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 
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2014/50185-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Ivone Teixeira Aleixo, 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 (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 2014/50210-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria de Benedito da Silva dos Anjos, cuja Relatora foi a 

Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu sua proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado 

o Plenário, este se manifestou, inteiramente de acordo, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, 

do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50796-9, que trata 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Baião, responsável Benedita do Pilar Lobo 

Dias, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a 

retirada de pauta, sendo de imediato deferido. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2012/50048-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Universidade Federal do Pará, 

responsável Carlos Edilson de Almeida Maneschy, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 
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douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com 

determinação à FAPESPA (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares, com as recomendações à FAPESPA. Consultado o Plenário, 

este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50269-8, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, responsável Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 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 pela regularidade 

das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51359-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Conceição do Araguaia, responsável Álvaro Brito Xavier, 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 arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para arquivar os autos. 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 
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pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a inexistência da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Eu já anunciei anteriormente que amanhã às 9h, no auditório do 

nosso Tribunal, haverá um evento muito importante para o Estado do Pará. Na 

oportunidade, o Doutor Eduardo Costa, que é o Superintendente da FAPESPA, Fundação 

de Pesquisa do Estado do Pará, vai fazer aqui em nosso Tribunal o lançamento de um 

documento da maior importância, principalmente para nossos técnicos, que é o Anuário 

Estatístico do Estado do Pará. E eu queria neste momento fazer um convite aos nossos 

conselheiros, aos assessores dos nossos conselheiros, e que o Doutor Felipe Rosa Cruz 

pudesse transmitir ao MP, aos Procuradores, Subprocuradores e Servidores do Ministério 

Público de Contas. Eu quero também determinar, neste momento, aos Secretários do nosso 

Tribunal que permitam ao servidor que tenha interesse em comparecer ao evento. O evento 

tem o estilo da Sexta de Integração. Virão algumas pessoas de fora, alguns Secretários de 

estado, algumas autoridades, mas é muito importante a participação do servidor. E vai ter 

um pronunciamento do técnico, do Superintendente que, por sinal, é um profundo 

conhecedor do assunto. Na verdade é ume espécie de um produto já elaborado pela 

Fundação. Então é um produto que eles concluíram e estão apresentando para 

conhecimento da sociedade. A FAPESPA, através de seu Presidente, Doutor Eduardo 

Costa estará aqui conosco. Então todos estão convidados. Outro convite: eu na verdade 

não tinha me dado conta que no próximo final de semana é “Dia dos Pais”. Eu pensei que 

era no outro, e acabei com isso confirmando o evento da FAPESPA para sexta-feira. O 

evento foi marcado há 20 dias, que, por sinal, é um pedido do eminente Conselheiro Odilon 

Teixeira. Porque houve primeiro uma manifestação da FAPESPA dirigida a ele, que da 

parte da presidência a gente procurou facilitar. E houve um entendimento entre esta Casa e 

a FAPESPA e acordamos para o Dia 7. Só que domingo é o “Dia dos Pais”, e o 

cerimonial, o Coral, preparou uma pequena homenagem aos pais, e a gente decidiu 

transferir o que seria na sexta-feira para a próxima sexta-feira, dia 12/08. Então eu quero 

aqui fazer o convite, dia 12/08, no auditório do nosso Tribunal, vai ter um evento simples, 

que terá um caráter ecumênico. É uma espécie de um culto ecumênico, mas não virá padre 

e nem pastor. Pela igreja Católica vai se manifestar a Andreia Cavalcante, a Lucilene 
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Barbalho, que é Espírita, também vai se manifestar, e o Lucival Junior é evangélico. Essas 

três pessoas vão fazer esse momento ecumênico. E o nosso Coral vai fazer uma 

apresentação de alguns cantos em homenagem aos pais. Então todos estarão convidados. 

Melhor dizendo, 12 é quarta-feira, é isso? É quarta-feira, exatamente. E também essa 

concordância para a quarta-feira, dia 12, porque conversei com os conselheiros hoje, e nós 

tomamos a decisão de transferir a sessão ordinária do dia 12 para se definir, nesta Casa, a 

lista tríplice com os nomes do Ministério Público que ocupará a vaga de Conselheiro. Isso 

por que está ausente o Conselheiro Cipriano Sabino, que não pode comparecer a esta 

sessão por motivos de força maior, e ainda tem algumas coisas que precisamos definir 

sobre esta sessão, razão pela qual já conversei com os conselheiros que estão nesta sessão 

e todos foram de acordo com o adiamento. A princípio fica adiado para a sessão seguinte, 

para semana seguinte, para o dia 12, que seria o dia 19. A Conselheira Lourdes Lima 

acaba de confirmar que estará ausente. Então vamos fazer o seguinte: Não está presente o 

Conselheiro Cipriano Sabino, então eu não vou confirmar hoje o dia da sessão. Eu tenho 

informações que o Conselheiro Cipriano Sabino estará chegando provavelmente amanhã. 

É isso assessor Tuffi? O Senhor confirma amanhã a chegada do Conselheiro Cipriano 

Sabino? Eu vou esperar chegar o Conselheiro Cipriano Sabino, e vou ver também essa 

questão da agenda da Conselheira Lourdes Lima, a fim de definir com bastante 

antecedência a data da sessão, de comum acordo com os conselheiros, e também daremos 

ciência ao Ministério Público de Contas, mas não tem mais como ser quarta-feira. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Poderíamos fazer na terça-feira, desde que houvesse a concordância de Vossa Excelência. 

Fiz uma consulta com a Secretaria, uma pauta pequena na terça-feira, 18, antes da viagem 

da Conselheira Lourdes, e poderia seguir-se a pauta de terça-feira, uma sessão plenária 

rápida depois. Porque, com todo respeito, carinho, ao Conselheiro Cipriano, que tem um 

motivo de força maior, a Conselheira Lourdes na semana do dia 19 também não estará 

presente, e pode acontecer que o Conselheiro Odilon, Conselheiro André, e eu próprio 

estejamos surpreendidos por algum acontecimento por força maior. Então a gente pode 

ficar até o fim do ano e não faz a reunião. O Doutor Tuffi garante que nosso ex-presidente 
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estará chegando. Então Vossa Excelência o consultará para saber se no dia 18 estaremos 

todos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Como é uma decisão muito importante para o nosso Tribunal e para a 

sociedade, eu quero fazer tudo em comum acordo com os conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É conveniente que o 

plenário esteja composto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu vou esperar o Conselheiro Cipriano chegar, amanhã é um dia 

útil, nós teremos sessão na terça-feira. Se for o caso eu os convido na segunda-feira para 

uma reunião e a gente define isso. Mas a princípio já fica certo que esta não será quarta-

feira, na próxima quarta-feira dia 12. Aqui está a Dione, do Cerimonial, e há um pedido da 

comissão que elabora a Lei Orgânica e o Regimento Interno para uma reunião de trabalho 

na quarta-feira, e eles teriam adiado por conta da sessão especial. Então tem prioridade o 

Regimento. Eu posso reprogramar a homenagem aos pais, que ao invés de ser dia 12, 

passará a ser dia 14, sexta-feira, para atender a comissão do Regimento e da Lei Orgânica. 

Eu queria perguntar a Dione se tem problema de transferir de quarta para sexta-feira a 

programação dos pais? É porque o Auditório estará cedido dia 14 para outro evento. E 

não daria para começar mais cedo essa homenagem para não poder atrapalhar? 

Conselheiro André, Vossa Excelência é o Presidente. Poderia a reunião de Vossa 

Excelência ser às 10h, e daria uma passadinha rapidinha, depois seriam liberados para 

reunião, e a gente continuaria com a programação. Pode ser Doutora Dione? Começa às 

9h, eu quero até sugerir ao Cerimonial que inicie a programação 8h30 da manhã, pois os 

servidores chegam cedo. Pode ser Doutora Milene? Então a programação do dia 12, em 

homenagem aos pais iniciará 8h30 da manhã, quarta-feira, porque 10h haverá uma 

reunião de trabalho dos conselheiros que fazem parte da comissão que está elaborando a 

revisão do Regimento e da Lei Orgânica. De acordo? Recapitulando, Conselheiro Nelson, 

vamos fazer assim: A sessão extraordinária que estava pré-agendada para o dia 12, em 

razão da ausência do Conselheiro Cipriano, e a gente precisa da concordância dele, 

porque eu também não sei se ele tem outro compromisso, a sessão só poderá acontecer com 

a presença de todos os conselheiros. Eu vou esperar o Conselheiro Cipriano Chegar para 
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definir com ele a agenda, e, também, após a sua concordância, ver se cada Conselheiro 

pode, a Conselheira Lourdes Lima acaba de informar que estará ausente por 3 dias. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A 

sugestão prévia é que provavelmente, havendo a anuência do Conselheiro Cipriano, seria 

dia 18 após a sessão ordinária, não é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu pergunto à Secretaria se tem 

julgamento marcado para esse dia? Não tem. Da parte dos conselheiros presentes há 

alguma dificuldade em fazer uma sessão extraordinária após uma sessão ordinária? Já há 

precedente nesta Corte, e não há nenhum impedimento. A gente faria uma pauta pequena 

na sessão ordinária, e, em seguida, daria um intervalo de 30 minutos, e iniciaria uma 

sessão extraordinária, até porque teremos aqui pessoas do Ministério Público, convidado 

dos candidatos, e é uma sessão que certamente será diferente. De acordo? De acordo 

Conselheiro Nelson? Conselheira Lourdes, Conselheiro Odilon? Após confirmar com o 

Conselheiro Cipriano que está chegando nesta Casa, eu passo a informação aos Senhores 

Conselheiros. De acordo? Neste momento a palavra está à disposição dos Conselheiros e 

do Ministério Público. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente. Senhores Conselheiros. Representante do 

Ministério Público. Doutora Milene, Jurisdicionados, servidores e servidoras desta Casa. 

Gostaria de deixar o registro neste plenário, que assim sempre nos manifestamos em cada 

data especial, Vossa Excelência já falou do dia que esta Corte de Contas estará 

homenageando os pais, mas gostaria de deixar o nosso registro aqui nesta sessão que 

antecede ao “Dia dos Pais” a todos os pais. Os pais que representam esta Instituição, 

sejam eles de qualquer função, em qualquer missão. Os pais que representam também o 

nosso parceiro Ministério Público, e todos nós. Porque, como eu disse no “Dia das Mães”, 

todos têm suas mães. E cada um de nós, Doutor André, tem seu pai. Só pode existir o ser 

humano se tiver o Pai e a Mãe. Deus deu esse privilégio para os seres humanos. Ele 

preparou o homem, e do homem retirou a sua costela para que ela se transformasse na 

mulher, sua companheira, e daí a responsabilidade para a humanidade. E nós gostaríamos 

de deixar nossos votos de muitas felicidades a todos os pais. Porque tem pais que são 
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biológicos, mas tem muitos pais que adotam as pessoas e os tem como se realmente fosse os 

verdadeiros pais de sangue, pais biológicos. A todos aqueles, sejam biológicos ou não, de 

alguma forma que procedam ao seu carinho, o seu amor como pai de alguém, e também a 

gente sabe que tem muitas mães que são mães e pais. Conheço muitas em que os pais são 

só aqueles que têm aquela responsabilidade no momento de produzir um material para que 

a pessoa se torne um ser. Entretanto, na hora da responsabilidade, e hoje nós já temos as 

leis que os obrigam, mas mesmo assim, Doutor Odilon, eu pelo que conheço, no próprio 

Estado do Pará, tem muitas mães que ainda se mantêm no exercício não somente de mãe, 

mas também de pais. Assim como também tem muitos pais que exercem a missão de pai e 

mãe. Mas esse momento é para homenagear os pais, a todos vocês pais conselheiros, 

procuradores, e todos vocês pais servidores desta Corte de Contas que contribuem 

significativamente com o desenvolvimento do nosso estado, e o desenvolvimento das 

próprias famílias. Nossos votos de muitas felicidades, muita saúde, paz e prosperidade a 

todos. Em especial aos nossos colegas conselheiros, Conselheiro Substituto que não se 

encontra, e aos servidores desta Corte de Contas, e aos procuradores e servidores do 

Ministério Público de Contas. Que no segundo domingo de agosto, que é o próximo 

domingo, cada pai possa ter a felicidade, o carinho, o amor, não só domingo, mas todos os 

dias de sua vida, porque todo dia é o nosso dia das mães, é o dia dos pais. Mas esse é um 

dia escolhido especialmente para homenageá-los, portanto, recebam os nossos votos nesta 

manhã de felicidade, de muita paz, de muito carinho ao lado dos familiares de vocês, 

especialmente ao lado de todos os filhos. Não tenho mais meu pai, mas para mim não tinha 

diferença, Doutor Odilon, do carinho que eu tenho ainda até hoje pela minha mãe, pois é 

igualmente ao meu pai. Meu pai, um homem humilde, mas que deixou um legado enorme 

para todos nós, seus filhos, e a mim especialmente. Meus irmãos diziam, e ainda dizem, que 

eu era a preferida do meu pai. Ele demonstrava esse carinho por todos nós, mas sempre um 

especial sobre mim. E eu tenho, e com certeza eternamente vou ter, o mesmo carinho que 

eu tenho pela minha mãe, porque hoje eles já estão em outro plano, já estão ao lado de 

Deus, mas eu continuo tendo o mesmo amor, mesmo carinho, mesmo respeito. E procurarei 

assim o fazer até o dia em que for também para o outro plano, onde espero poder encontrá-
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los, porque nós temos essa crença, de que no outro, ou no momento da ressurreição, nós 

nos reencontraremos. Mas o meu carinho pelo meu pai não tem mais nem menos que o 

carinho que eu também sempre demonstrei e sempre tive, e tenho, pela minha mãe. 

Portanto, para mim, não existe melhor pai, ou melhor mãe para mim, meu sentimento, meu 

coração, minha mãe e meu pai terão eternamente a minha gratidão, o meu carinho, da 

mesma forma para um e para o outro. Portanto, parabéns a todos os pais, e que Deus 

continue nos abençoando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima como sempre emocionando com suas 

palavras. De minha parte, obrigado. Hoje é a gente que vai ser homenageado aqui, e eu 

não vou falar quase nada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu também não vou falar, quero só agradecer as palavras e louvar a 

Conselheira Lourdes, e fazer um registro breve. Nós todos funcionamos aqui neste 

plenário, se olha muitos conselheiros, Conselheira Substituta, nosso Procurador. Mas o 

que nos dá suporte para esse trabalho aqui, logicamente, é também a devotada 

participação dos nossos servidores. E ontem houve o aniversário do nosso companheiro 

Tarcísio, que está sempre vigilante e atuante. Ponha-se de pé Tarcísio para lhe 

enxergarem. Eu queria desejar ao Tarcísio muitas felicidades, agradecer por tudo aquilo 

que ele tem feito, e em nome dele também eu abraço todos os servidores, os pais, e que o 

Tarcísio tenha uma vida longa e revestida sempre com saúde, prosperidade e muita paz. 

Manifestação do Senhor representante do Ministério Público de Contas Subprocurador 

Felipe Rosa Cruz: Inicialmente quero agradecer as palavras da Conselheira Lourdes, que 

me tocaram. É o segundo ano que eu comemoro o “Dia dos Pais”, e é muito gratificante. 

Eu estava falando para o Presidente como os filhos nos trazem um senso de propósito para 

a vida. Porque antes dos filhos você é impulsivo, você não tem muito compromisso com o 

amanhã, você não pensa a fundo nisso, mas quando vem o filho sua vida ganha propósito, e 

tudo é movido na direção do bem, e do crescimento dos filhos. Mas eu não poderia deixar 

de falar também, Conselheira, que eu já sabia, obviamente, e todos sabemos o quanto as 

mães são fundamentais na criação de um filho, mas depois que eu passei a ter mulher e 

mãe em casa é que eu vi como os pais são pequenos na frente do trabalho que a mãe tem. 
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Não se compara. Acho que é bondade esse dia dos pais que criaram, porque o trabalho que 

se tem, a dedicação, a entrega são inigualáveis à mãe. Então muito obrigado, e parabéns a 

senhora pelas palavras e pela excelente mãe e mulher que é. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então da minha 

parte novamente quero agradecer a Conselheira Lourdes, Vossa Excelência lembrou, 

porque é complicado ficar falando da gente. Todos nós aqui membros do Tribunal, e 

também do Ministério Público, e eu acho que o Doutor Patrick, que não é pai ainda, é o 

único que não é pai. Então nós somos assim abençoados, porque a gente pode dizer que 

somos pai. Estava conversando aqui com o Doutor Felipe, e é assim muito forte. É uma 

coisa que a gente não consegue explicar direito o carinho que a gente recebe de um filho 

ao chegar em casa cansado, e o filho vem na direção da gente e abraça, papai! Aquele 

abraço recompensa a gente de tanta coisa. É muito forte isso. Então eu sou apaixonado 

pelos meus filhos, e muito apaixonado pelo meu pai. Isso é muito forte para mim. Eu acho 

que essa estrutura de família é fundamental na definição, na construção de uma sociedade 

fraterna. E a gente lamenta ver famílias desestruturadas no Brasil, no mundo, isso facilita 

o crescimento da violência, da prostituição, e outras mazelas que tem na sociedade. Uma 

família bem estruturada, com um pai presente, uma mãe, dificilmente tem um descontrole, 

têm desvios, problemas que realmente preocupam a sociedade nos dias de hoje. 

Conselheiro Nelson Chaves não se cansa de falar de uma surpresa que ele teve ao 

constatar que 80% das mulheres que estão presidiárias hoje são por conta das drogas. 

Agora imaginemos uma mulher na cadeia. E se ela for mãe e deixando o filho fora de lá? 

Imaginemos o pai também na cadeia e os filhos lá fora. É muito complicado uma coisa 

dessas. Então a gente é muito abençoado de ter uma família bem estruturada, uma família 

em paz. Eu só tenho que agradecer a Deus nesse momento, e a mensagem de Vossa 

Excelência vem em consonância com tudo isso. O que a gente pede ao nosso Deus é que 

continue protegendo as famílias, os pais, para que possam conduzir as suas famílias no 

caminho do bem. Eu sempre digo que a paz no mundo não se compra, não tem como 

chegar ao comércio ou em um boteco e dizer “eu quero comprar a paz”. Não se vende a 

paz; ela é uma construção. A gente tem que construir a paz para nós e para as pessoas. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: As 

conversas são puxadas, as coisas vão acontecendo, e eu queria dizer que ontem fiquei 

muito feliz, todos nós acho que deveríamos ficar, porque estava acompanhando o Jornal 

Liberal, na edição noturna da televisão, e houve uma entrevista com o Diretor da FASEPA, 

Doutor Simão Pedro, que, aliás, esteve aqui na assinatura do convênio entre a Instituição 

Tribunal de Contas e a FASEPA para o estágio dos meninos que eventualmente passam e 

precisam ter esse acolhimento para reintrodução no mercado de trabalho e na sociedade. E 

eu vi lá o depoimento emocionado, não aparecia a imagem, que estava meio obscurecida 

propositadamente pelas lentes da câmera da televisão, para não tornar a fisionomia 

conhecida, pelos motivos que se sabem. Era um pai muito emocionado dizendo que o filho 

foi selecionado para fazer estágio no TCE. É bom até o sistema da comunicação resgatar 

essa imagem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Foi ontem isso Excelência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Foi ontem. Eu estava assistindo, e nós todos 

Conselheira Milene, somos partícipes disso. É aquela história que eu repito, para não ser 

redundante, do beija-flor, deu assim uma sensação no coração dizendo: “Eu sei que é 

muito pouco o que nós estamos fazendo, mas nós estamos tentando fazer a nossa parte.” E 

ali foi um depoimento de um pai na condição daquele que virá, e é exatamente por isso que 

eu acho que a imagem não foi aclarada da fisionomia do pai. Mas para ver como significa, 

e quanto isso pode se espraiar no coração das pessoas. E Vossa Excelência, que está na 

Presidência desta Casa, deve se felicitar por ter tido a iniciativa da restauração, da 

ratificação desse convênio que para alguns pode não parecer importante, ou até quem sabe 

desprezível, mas neste caminho desta salvação, pois se uma vida somente for salva, eu acho 

que estaremos todos recompensados pela intenção da ideia. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro 

Nelson, o parabenizo por trazer essa informação, porque eu também não assisti, mas eu 

fico feliz. Porque ontem, pela manhã, quando eu cheguei a esta Corte de Contas, eu tive o 

privilégio e a oportunidade de encontrar com os quatro e com as duas servidoras 

monitoras que estavam fazendo a recepção dos novos meninos, os novos jovens, ou 
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adolescentes, que estavam chegando, Conselheiro Odilon. E para mim foi uma alegria, e eu 

via nos olhos deles também a felicidade. Eu cumprimentei as duas servidoras que estavam 

os conduzindo. Elas me apresentaram os quatro que estavam iniciando o seu estágio aqui. 

E eu tive a oportunidade de conversar com eles coletivamente, e dizer da minha felicidade. 

E senti no rosto de cada um desses quatro meninos a felicidade de estarem aqui adentrando 

para participar, por pouco tempo, pois é um ano. Eu tive assim a sensação de observar no 

rosto de cada um, nos olhos, a alegria deles. E tive inclusive um momento de brincadeira 

com eles e depois dizer assim também da minha felicidade, e falar um pouco do sucesso 

que outros já tiveram e desejar a eles um momento de felicidade e de oportunidade que eles 

vão ter aqui nessa convivência conosco. Eu não sabia, Conselheiro Nelson, e para mim foi 

uma surpresa, não assisti, mas muito obrigada, porque vai nos dá oportunidade da gente 

também rever esse momento, e de compartilhar conosco, porque já que a gente não teve, eu 

pelo menos, estava fora de casa e não assisti ao Jornal de ontem à noite. Mas muito 

obrigada por ter nos comunicado, ter nos dado a oportunidade de rever esse momento 

também. Eu quero também parabenizar o nosso querido amigo Tarcísio pelo seu 

aniversário, que Deus lhe mantenha como este servidor, mas também como pai, pelo dia 

dos pais, pela semana do dia dos pais. Eu queria também relembrar que nós tínhamos 

também programado para hoje uma reunião para a gente avançar no processo do 

concurso. Eu não sei se poderemos reunir ou não? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano está ausente, então 

fica complicado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Então, justamente, porque ele participou da primeira e estava também 

com interesse de participar desta de hoje. Portanto eu acho que nós também vamos ter que 

adiar essa reunião. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Provavelmente para terça-feira Excelência. Então vamos fazer assim, em 

nome do Tarcísio, homenageado desta sessão, vamos transmitir aqui o nosso abraço a 

todos os pais que trabalham em nosso Tribunal. Vossa Excelência aqui é o símbolo dos 

pais aqui do Tribunal, neste momento homenageado pelo aniversário. E nada mais havendo 

a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, 
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declarou encerrada a sessão às dez horas e vinte e seis minutos (10h:26min) e mandou que 

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

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 06 de agosto de 2015. 
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