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ATA Nº 5.328 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) 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 Luís da Cunha Teixeira, 

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

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

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

Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral em exercício 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. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia onze (11) 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 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 Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a . Dando prosseguimento à sessão, o senhor presidente anunciou a leitura de processo 

sob a relatoria de Sua Excelência, passando, então, a direção dos trabalhos a Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, incontinenti, informou não haver 

expediente a ser lido, determinando, por conseguinte, ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2014/51154-7, que trata do 
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Recurso de Reconsideração interposto por Orlando Bordallo Júnior, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando 

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e 

provimento do recurso para reduzir o valor da multa aplicada ao recorrente, ficando a 

critério do Ilustre Conselheiro Relator do feito e do Egrégio Plenário, a decisão final no 

que se refere à isenção da própria cominação da penalidade e/ou do valor atribuído à 

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

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

presente recurso e, no mérito conceder-lhe provimento, isentando o recorrente da multa 

pela remessa intempestiva da prestação de contas da SEAD, relativa ao 4º trimestre do 

exercício de 2008, mantendo o Acórdão ora recorrido em todos os seus demais termos. 

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 2014/51058-8, 

que trata da Auditoria Operacional na Educação-Fase de Monitoramento das Ações, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Em não havendo manifestação 

de parecer do Ministério Público de Contas, a matéria foi posta à discussão (pausa). 

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

ratificar o plano de ação da SEDUC e seu respectivo monitoramento, determinando que: 1- A 

cada 12 (doze) meses sejam encaminhados os relatórios parciais de acompanhamento; 2- que 

haja indicação dos servidores habilitados ao contato com a equipe de Auditoria deste Tribunal. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, de acordo, exceto a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira que em sua manifestação de voto alterou a palavra recomendando, em vez de 

determinando no voto anunciado. Por conseguinte, declarou a presidência que, por maioria 

de votos, resolveu o plenário acatar a posição do relator. A partir deste momento, Sua 

Excelência, a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência ao titular, 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. No prosseguimento, foi anunciado o Processo nº 
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2013/50171-9, que agasalha a Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Floresta do 

Araguaia, responsável Alsério Kazimirski, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com aplicação das multas 

regimentais nos termos sugeridos pela unidade técnica (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

voto para julgar as contas regulares e aplicar multas: a) ao senhor Alsério Kazimirski 

no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das 

mesmas a este Tribunal; e b) à senhora Eliana França dos Santos Zacca, multa no valor 

de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela ausência de fiscalização e 

acompanhamento do objeto conveniado (Resolução n.° 13.989/95). 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 2013/50267-5, que trata da Prestação de 

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

Sindicato dos Produtores Rurais de Dom Eliseu, responsável José Antônio Feitosa 

Coutinho, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/53558-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Federação das 

Indústrias do Estado do Pará, responsável José Conrado Azevedo Santos, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, 
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com aplicação da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

voto para julgar as contas regulares com ressalva. 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 2006/51422-2, que cuida da tomada de contas instaurada 

na Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, responsável José Ismael Lima Rocha, 

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 pela regularidade 

das contas, com aplicação da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em 

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

proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao senhor José Ismael Lima 

Rocha a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela instauração 

da tomada 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 

2007/51715-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Breves, responsável Luiz Furtado Rebelo, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51554-6, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Furtado Rebelo, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou esta retirada de pauta, 

sendo, de imediato, deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 
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nº 2013/50842-3, que trata do Ato de Admissão de Servidor Temporário, realizado pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 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, com a determinação à SEMA (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 recomendação à SEMA, de 

acordo com o parecer do 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 2013/50626-8, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Danilia Amaral de Castro, 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 

indeferimento do registro, sem obrigação de ressarcimento do erário público por parte 

dos sucessores da aposentanda, em vista de seu óbito (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proferiu seu voto para indeferir 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 2013/52511-6, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria do 

Perpétuo Socorro da Silva Oliveira, 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 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, 
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acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50945-0, que trata da Denúncia formulada por Positive Idiomas Ltda - EPP, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 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 improcedência da denúncia 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar os presentes autos, 

dando-se ciência às partes interessadas. 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. Nos termos do disposto no 

artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em 

que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito do assunto em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores conselheiros, 

considerando a existência de vaga no cargo de Conselheiro deste Tribunal, destinada 

constitucionalmente a um dos membros do Ministério Público de Contas, com fundamento no 

que dispõe o artigo 2º, inciso XI, da Lei Complementar nº 81/2012, convoco os senhores 

membros deste colegiado, e o Representante do Ministério Público de Contas, conforme prevê 

o artigo 22 do nosso Regimento Interno, para a Sessão Extraordinária a ser realizada no 

próximo dia 18, terça-feira, imediatamente após o encerramento da Sessão Ordinária na 

referida data para deliberar sobre lista tríplice a ser elaborada pelo colegiado, e encaminhada 

a Sua Excelência o Governador do Estado do Pará. Informo ainda que o critério de 

preenchimento dessa vaga será por merecimento, conforme a previsão legal, e na forma 

descrita nos parágrafos 4º, 5º, e 6º do artigo nº 22, combinado com o artigo nº 290, do nosso 

Regimento Interno. Importante destacar que, também, combinado com a Resolução nº 

155/2002 que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, artigo nº 36, 

parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º. Esta matéria administrativa já era de conhecimento público, e, 

neste momento, eu ponho a palavra à disposição dos Senhores conselheiros e também ao 
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Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, aproveitando a oportunidade desta parte da sessão, 

após o julgamento dos processos da pauta, quero parabenizar Vossa Excelência e toda 

estrutura administrativa da Casa pela realização daquele encontro ecumênico que festejou o 

“dia dos pais”. Eu achei que foi um encontro muito bem programado, uma reunião onde a 

fraternidade esteve presente, tivemos uma prática ecumênica, que eu acho que é o ideal que se 

faça nessas ocasiões. A apresentação do coral, como sempre, eu acho que, especialmente, 

alegra a nós três, a respeito da criação do coral, a restauração pela Conselheira Lourdes, a 

reativação depois que deixei a Presidência e o Conselheiro Cipriano, que teve a ideia muito 

feliz de denominá-lo Conselheira Eva Andersen. O repertório é um momento de muita alegria, 

e foi muito bem escolhido, “Aquarela do Brasil”, que é quase o nosso segundo hino, que se 

refere à parte local. O maestro saudoso, ícone da música paraense, Valdemar Henrique, uma 

peça onde dizia que “Foi Boto, Sinhá?, do domínio de todos, a generosidade e o amor que as 

comunidades ribeirinhas têm ao boto. E eu queria também registrar, e faço com toda a 

seriedade, embora a nossa fraternidade permita, que na Revista Amazônia Viva, de ontem, uma 

publicação bem encartada no Jornal O liberal, que trata de assuntos que dizem respeito à 

ecologia, mudança de hábitos e aprimoramento de hábitos. Conselheiro Cipriano está rindo. 

Eu estou tratando o assunto com tanta seriedade aqui. Na edição nº 48, por exemplo, ele 

apresenta uma matéria que trata da reprodução dos Gaviões Reais em cativeiro. É uma 

conquista extraordinária. O prédio do Museu Emílio Goeldi, que orgulha todos nós paraenses 

e amazônidas, pela excelência das suas pesquisas. A descoberta, por exemplo, de moscas, de 

novas espécies no Ver-o-Peso, de maneira que é uma publicação extremamente importante, 

acho até que devemos nos congratular com o jornal O Liberal pela edição desta revista já no 

seu 4º número, melhor dizendo na 48ª edição da Revista Amazônia. E tem aqui também uma 

notícia que interessa muito ao conhecimento de todos, e que eu me permito dar a introdução, a 

matéria não é tão longa, mas veja como é importante para a nossa ecologia. Diz assim: Fauna 

Amazônica, Conselheira Milene, Conselheiro Julival, Conselheira Lourdes conhece muito isso, 

porque tem o belíssimo Rio Irituia. Conselheiro André, do glorioso Tocantins. Conselheiro 

Cipriano, lá de Prainha. Conselheiro Luís Cunha, que tem na propriedade dele, e que tive a 

honra de conhecer lá em Augusto Correa, na minha visão, Conselheiro André, é o igarapé de 
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águas claras mais lindo que já frequentei. É um lugar simplório, mas extremamente bonito, 

onde você ainda consegue tomar banho vendo os pequeninos peixes. Quer dizer, um ambiente 

ecologicamente muito bonito e muito bem protegido. Mas eu quero me referir sobre a Revista 

da Amazônia, editada no O Liberal. Uma coisa que é importante, até por que tivemos essas 

coincidências da música no dia de ontem. Então diz assim: Fauna Amazônica, a notícia “boto 

vermelho, híbrido, é encontrado no Amazonas”. Está aí a notícia, Doutor Felipe, que nos 

honra muito com a sua presença aqui, diz assim: “Estudiosos do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, o INPA, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, 

revelaram a existência de uma população de botos vermelhos híbridos, animais cujos pais têm 

composição genética diferente, na região do Rio Madeira, que banha os estados de Rondônia e 

Amazonas. A espécie foi nomeada como Inia boliviensis.” A pesquisa, Conselheiro Odilon, 

Vossa Excelência que vem também de um estado com muita produção pesqueira, que é Santa 

Catarina, aliás rivaliza com o nosso aqui, a espécie foi nomeada como Inia boliviensis. A 

pesquisa foi publicada recentemente na conceituada Revista Biological Journal of the Linnean 

Society", do Reino Unido, me corrijam na pronúncia. O Brasil é o país que abriga o maior 

número de espécies de golfinhos fluviais, tem muito a ver conosco aqui, que são aqueles 

encontrados nas bacias dos Rios Amazonas e Solimões, na sub-bacia boliviana e na bacia do 

Araguaia. Diz aqui, boto cor de Rosa, boto vermelho, boto malhado, a família é grande, boto 

branco, boto costa quadrada, cabeça de balde, ou Iara, por exemplo, são nomes dados a três 

espécies de Golfinhos Fluviais, diferente dos golfinhos marinhos, que pertencem à família 

Delphinidae. Então descobriram aqui a ocorrência desse novo integrante da nossa fauna, da 

nossa região, que é o boto vermelho híbrido, e acho que isso aqui é uma coisa que diz respeito 

a todos nós, que temos o apreço, tanto que a música ontem escolhida: “Foi Boto, Sinhá!”. Eu 

quero deixar o registro para pedir o cumprimento à revista pela edição maravilhosa que nos 

informa sobre novas ocorrências, que nós todos aqui desconhecíamos ao longo desses anos 

todos, e veja, agora descobriram o boto vermelho no Estado do Pará, muito bom. Suspeitavam. 

Agora querem dizer que será mera coincidência se tiver a ocorrência de um boto híbrido. 

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

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Ministério Público de Contas, nossos visitantes, 

Servidores e Servidoras desta Casa. Eu gostaria de me associar às manifestações do 
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Conselheiro Nelson Chaves, e parabenizar Vossa Excelência também pelo evento de ontem. 

Um evento que realmente, apesar da data do “dia dos pais” no domingo, mas como foi muito 

bem esclarecido, todo dia deve ser o dia dos pais. E o evento de ontem realmente valeu a pena. 

E parabenizar Vossa Excelência e a equipe que fez a escolha, pelo dia, pelo momento, pelas 

pessoas que foram apresentar esse evento, a escolha dos nossos servidores da Casa, dentro de 

uma sinergia fantástica. Foi um momento muito prazeroso, eu acredito que para mim e também 

para o Conselheiro Nelson, que já expressou seu sentimento. E após o evento pude sentir nas 

manifestações de cada servidor, de cada pessoa que ali se fez presente, a alegria, e os elogios 

aos três servidores: Pastor Lucival Júnior, a nossa amiga Doutora Andrea Cavalcante e a 

Doutora Lucilene Barbalho. Foi assim, uma sinergia entre eles, uma reflexão fantástica sobre 

a importância, o poder e o valor de um pai. Sinceramente eu gostaria de deixar nesta manhã 

esse registro. Associo-me às manifestações do Conselheiro Nelson, meus parabéns a Vossa 

Excelência, a toda equipe que organizou, aos três servidores e a todos que puderam participar. 

E que realmente a gente saiu dali agradecido pelo momento que esta Casa nos proporcionou, 

mesmo na condição de mãe, de mulher, como Vossa Excelência mesmo observou, mas muitas 

mulheres estavam presentes, e isso faz bem para a gente, porque nós, a maioria com certeza, 

todos temos pais, biológicos, ou adotivos, de alguma forma nós viemos de um pai, ou 

pertencemos a nossa origem, parte também de um pai. E muitos de nós já tivemos nossos pais, 

como eu não tenho mais o meu pai presente, fisicamente, mas como falou a Lucilene, 

espiritualmente eu tenho sim, sinto muitas vezes a presença do meu pai ainda do meu lado, e 

tenho certeza que essa presença se eternizará por todo tempo que eu estiver aqui neste plano. E 

com certeza me encontrarei, e a minha esperança é de um encontro com meu pai em outra 

vida. E parabéns a Vossa Excelência, pois foi um evento da maior importância, e certamente 

para quem pode participar valeu muito. Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, não pude comparecer ao evento, mas 

tenho certeza da importância diante das manifestações do Conselheiro Nelson, da Conselheira 

Lourdes e de todos aqueles que puderam comparecer ao evento de ontem. Eu não pude por 

motivo de reunião agendada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu justifiquei Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado. Eu parabenizo Vossa Excelência e somo 
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também às palavras ditas pelos nossos Conselheiros, que refletem o quão é bom nós termos 

esse tipo de evento, que reúne de forma agradável as pessoas para uma ocasião festiva e 

necessária em homenagem às pessoas que a gente preza bastante. Em relação ao comentário 

do Conselheiro Nelson, que reproduziu a matéria do O Liberal, eu penso que devido à 

movimentação das espécies, pois o território nacional é muito grande. E a capacidade da 

espécie em reproduzir-se, penso que nós teremos outras espécies vindouras de outras cores, e 

mais híbridas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu creio, Conselheiro Nelson Chaves, que o Conselheiro Odilon ficou muito feliz 

sabendo da existência de mais um boto, mas é o vermelho que realmente causou-me surpresa. 

E agora ele interpreta que poderá surgir uma outra cor de boto, por conta desse problema da 

cor das águas do Rio Madeira, do Rio Amazonas, do Rio Negro, do Rio Tapajós, então isso tem 

sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: No Sairé tem um Boto Tucuxi, o boto cinza e o cor de rosa, que sempre há uma 

disputa no Festival do Sairé. E agora apareceu mais esse. Eu acho que vai entrar nessa disputa 

lá. Lá em Irituia tem o rosa e tem também o cinza. Na Vila Pedra quando a gente chega ou 

quando têm muitas pessoas, eles aparecem, muitos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Augusto Correa só tem o cinza. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu estou falando 

que lá em Irituia tem, mas não sei se em outros lugares tem. O vermelho ainda não apareceu 

por lá. Tem o rosa e o cinza, mas agora, daqui a pouco, como disse o Doutor Odilon, vai ter. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas é 

provável, tem sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Vai ter o bicolor? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que o bicolor não consegue mais se reproduzir. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero 

fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência está se referindo aos botos 

torcedores do Avaí? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Foi muito agradável o final da nossa sessão, eu acho que descontrai bastante. 

O Conselheiro Nelson tocou em um ponto, eu acho que a gente deveria se manifestar aos 

organizadores, e os que produzem essa revista, pois é muito boa e muito bem elaborada. A 
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minha esposa, que é bióloga, tira da revista muita coisa boa para o seu trabalho na área da 

biologia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro Luís Cunha permita-me dizer de princípio, até pelo ambiente que se encontra, eu 

acho que o humor é válido na medida em que não desrespeita, que não agride, mas tem que ter 

humor sempre na condição das nossas vidas. E tirando a parte da alegria, da fraternidade, por 

isso que há esta permissão, graças a Deus entre nós para que essas coisas todas sejam dessa 

forma. E coisas que só nós sabemos, e argumentações que fazemos aqui desde que seja de uma 

maneira respeitosa, branda, fraterna, amiga. Tirando isso de lado, esta é uma revista de 

excelência, para que se trate de assuntos referentes à ecologia, ao meio ambiente, às praticas a 

serem executadas e ao aperfeiçoamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutor Felipe quer ver a capa da revista. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É Amazônia Viva. Está em 

sua 48º edição. E é uma revista que pode circular sem dúvida nenhuma, sem desejo de ser 

agradável, em qualquer jornal do país devido à excelência da sua produção e à pesquisa das 

matérias. Então eu falei aqui, por exemplo, da ecologia, falei rapidamente porque queria 

naturalmente me endereçar à questão do boto. Mas, por exemplo, a descoberta de novas 

moscas no Ver-o-Peso, isso tem uma significação especial no ambiente que a gente vive, pela 

possibilidade da disseminação de doenças eventualmente não conhecidas pelas espécies já 

existentes. É uma revista de alta qualidade, o editor faz uma introdução da matéria, eu vou até, 

inclusive, procurar na capa do jornal O Liberal e parabenizar o jornal, de um modo geral, pela 

edição da revista. Tem aqui o editor-chefe, que é o jornalista Felipe Jorge de Melo. Então se 

Vossa Excelência for pesquisar, Conselheiro André, entra também em assuntos de 

sustentabilidade a partir da implantação das cidades, os cuidados com a obtenção da água, 

dos resíduos, enfim. É uma revista que a gente tem que recomendar. A questão dos efeitos dos 

gases, isso tem uma implicação no que se refere à parte do ambiente, à condição das chuvas, 

enfim. É uma coisa de grande valia. É importante que a gente leia, pois diz muito sobre a nossa 

região, nós somos esse depositário. Aqui a reportagem, por exemplo, eu vou só mostrar que 

poucas pessoas até no tempo embarcam nessa viagem, que é muito gostosa. O tempo das 

rocinhas, que eram as casas edificadas, mas com grandes terrenos, pomares, sustentabilidade. 

Aqui está tradicionalmente a foto do Museu Emílio Goeldi, e era exatamente nos finais do ano 
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de 1800, por ali, e era uma residência. Então Belém se limitava ao que é o hoje o Largo de São 

Brás. Então é uma leitura gostosa, leve, mas ao mesmo tempo aborda assuntos de grande 

interesse. De maneira que eu até, se Vossa Excelência me permitir, se assim o plenário 

desejasse, nós nos congratulássemos, eventualmente é um número, mas poderia ser qualquer 

número, pela edição deste número, especialmente 48ª edição, o Jornal O liberal e o seu Editor 

Chefe pela matéria extremamente importante, diversificada, que consegue colocar a disposição 

de todos aqueles leitores do jornal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de me manifestar no sentido de apoiar na totalidade o 

que foi colocado aqui pelo Conselheiro Nelson. Inclusive meu irmão Francisco, que chamam 

Chiquinho do cavaco, e a diretora de meio ambiente de Irituia, que fazem questão de me 

solicitar à medida em que saem essas revistas,  para que a gente os encaminhe porque ela é 

muito utilizada para estudo e pesquisa por eles. Também quando estávamos fazendo pesquisa 

para o nosso TCC, nós utilizávamos muito, porque realmente, Conselheiro Nelson, fala muito 

sobre a questão ambiental, e aqui está explicitamente a sustentabilidade, mas ela sempre trata 

sobre este assunto, que é um direito, mas também um dever de cada um de nós. E essa revista 

traz assuntos muito importantes sobre o meio ambiente e, principalmente, sobre a orientação 

no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e à sustentabilidade como um todo. É muito 

importante, e eu estou de acordo, Conselheiro Nelson, com a sua proposição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Deixa definir aqui como vou 

utilizar o carimbo do decano, e o mais velho naturalmente, quero dizer isso com muita alegria, 

do fundo do coração, a todos os conselheiros, nosso Doutor Procurador que tanto nos honra 

de estar aqui conosco, nossos servidores. Que bom que a gente possa ter a condição de tratar 

de alguns assuntos no plenário desta maneira amena, alegre, sabendo que encontraremos a 

reciprocidade e a interpretação do sentimento que nos move, que é o sentido da fraternidade, 

da solidariedade, da alegria. Eu acho que, independentemente das nossas ações plenárias 

oficiais, é um sentimento que deve estar permanentemente presente entre nós. Então é um 

momento que, pelo menos da minha parte, eu procuro simbolicamente, através de um gracejo 

respeitoso, uma forma de abraçar os companheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou colocar em votação a proposição do 

Conselheiro Nelson Chaves de congratulação ao Jornal O Liberal e também ao jornalista que 
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produz a revista, porque o Doutor Felipe me perguntou qual a tiragem, eu disse que quem 

compra o jornal encontra a revista no jornal. Eu creio que é uma quantidade significativa para 

todo o estado do Pará. Mas o que eu ressalto como importante é o trabalho, principalmente 

para subsidiar estudantes, professores, que está se perdendo boa parte da memória dessa parte 

tanto ambiental como cultural, Conselheiro Nelson Chaves. E esta revista é um resgate e uma 

oportunidade que se dá ao estudante, ao professor, para atualizar e conhecer realmente a 

Amazônia brasileira. Mas aqui o que eu acho importante é o destaque que se dá para a parte 

cultural, que eu considero da maior importância. Agora recentemente tem outra revista sobre 

Belém 400 anos, muito interessante também. Então a nova geração desconhece a história, 

Vossa Excelência que é um estudioso, eu sei. Inclusive aqui na nossa frente está o Largo do 

Redondo, que tem uma história muito significativa, de grande importância, onde aconteciam 

grandes eventos, principalmente os comícios políticos da época. E agora, neste momento que 

ocorre a reforma, duas pessoas, Conselheiro Cipriano, importantes da cidade me procuraram 

para tratar primeiro do prédio, querendo saber se os peixes voltariam para cá, inclusive um me 

sugeriu criar aqui pirarucu, colocar alguns exemplares do pirarucu, e eu creio que o boto não 

dá pela profundidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Simbolicamente já existe o boto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero dizer a Vossa Excelência que deve observar, 

na época, que estive presidente, que havia os peixes, depois houve uma retirada, depois um 

repovoamento. Quero dizer a Vossa Excelência que a população de Belém não depreda, eu 

poderia dizer: “Fica exposto, as pessoas vão jogar lixo e querem pescar os peixes.” Não. 

Começa a incutir na população o bom cuidado, o respeito àquele bem público, porque isso 

aqui é um bem publico. É como falei com o Presidente Cipriano, que me disse em uma futura e 

provável passagem ainda, porque tem idade para isso, a menos que outras responsabilidades o 

chamem para o lado de fora, não se sabe o destino. Que esta é uma lamentação que faço, 

porque o Conselheiro André nesse sentido também tem alguma raiz nesse caso, ele é muito 

mais novo do que eu, mas com certeza familiares dele, este largo aqui, Vossa Excelência está 

se referindo, Largo da Memória, que se chamava, era onde havia grandes comícios na época 

da política mais disputada nesta terra, o Interventor Barata contra o pessoal da coligação. Que 

houve o assassinato de Osvaldo Caldas Brito, depois de um comício, e que nós propusemos à 
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Prefeitura na época. Trouxemos aqui a Diretora do DETRAN e a Diretora àquela altura da 

CTBEL para que este trecho, esta meia lua onde tem esse estacionamento aqui deste lado, 

ocupação do qual não concordo, mas que deixemos isso de lado para uma outra discussão. É 

que o Tribunal oferecia à Prefeitura para que se fizesse o ajardinamento desta parte em frente 

ao Tribunal, e o Tribunal tomaria conta por diante, então ficaríamos aqui com uma área 

arborizada. E isso surgiu porque um dia, aqui no Colégio Nazaré, um professor renomado da 

cidade precisou apanhar o filho na saída do colégio, no horário vespertino, Salomão Laredo se 

não me engano, tenho um relacionamento cordial, mas distante. E ele, como todos nós 

atravessamos, estava em um momento de apressamento, alguma coisa, e ele chegou, e já não 

funcionava o expediente, e pediu para entrar, e o pessoal da guarita, claro, o acolheu e ele 

entrou aqui do lado do Tribunal, onde havia exuberante vegetação, e ainda há. Depois ele 

transformou, Conselheiro Odilon, Conselheiro André, em uma crônica dizendo que as outras 

instituições deviam fazer o que o Tribunal fazia no ajardinamento, porque naquele momento foi 

um momento de reflexão, de espairecimento, estava apressado com algumas coisas e a 

contemplação ficou entre 10 ou 15 minutos, o que o fez sair daqui muito mais calmo, muito 

mais alegre. Então isso se conquista através da cidadania, da preservação desses espaços, a 

gente vê que lamentavelmente às vezes a população, porque não tem esse endereçamento, não 

zela, não cuida daquilo que lhe diz respeito. Era tão bonito aqui os peixes. Tenho certeza que 

Vossa Excelência acabando a proveitosa reforma que foi feita para embelezar, para 

modernizar, vai repovoar os lagos, e é extremamente alegre, se vê aí os casais de namorados, 

os pais, às vezes os avós trazendo os filhinhos para mostrar os peixes, para demonstrar que é 

possível se fazer alguma coisa para que esse mundo se torne melhor. Então eu, realmente, o 

Tribunal já veio com a presença do Conselheiro Cipriano, onde houve esse episódio aqui, e 

veio o Ministro Nardes, Conselheira Lourdes, fizemos um trabalho de auditoria operacional na 

área do ambiente. Então isso tudo está entrelaçado. Está tudo dentro de um mesmo sistema. E 

quando as instituições oficiais especialmente zelam, às vezes o particular zela, a Instituição 

pública tem que zelar por esses interesses também. Isso é patrimônio público e precisa ser 

cuidado, precisa ser dita à juventude, à infância, que é possível fazer a coisa boa, a coisa 

bonita, porque reverte isso em uma qualidade de vida. Então a gente fica feliz quando vê que 

essas providências serão tomadas, e que Vossa Excelência pensa nessa restauração toda, e 
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dizer que estamos de acordo e parabenizo-o ao mesmo tempo pela iniciativa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o trabalho 

que o Conselheiro Nelson apresentou tem, na minha opinião, uma representação, um efeito 

muito grande, talvez um dos principais interesses no papel do meio de comunicação seja 

informar, tratar de assuntos importantes e relevantes. Muitas vezes a gente observa a 

utilização de determinados meios de comunicação, e não quero registrar absolutamente, 

colocando que se deixa de aproveitar um espaço importante que a sociedade poderia utilizar 

para tirar proveito, para se utilizar de forma indevida. E quando a gente percebe, neste 

momento, uma matéria importante, aliás, isso sai com frequência, não é só nessa edição, são 

várias, e não sei se é mensal, ou trimestral, mas é um grande serviço que presta para toda a 

sociedade, não só às pessoas ligadas à área interessada, mas também como toda a sociedade a 

titulo de informação. Então cabe o registro, a importância proposta pelo Conselheiro Nelson, 

com certeza, é um serviço importante prestado à sociedade paraense. Eu creio que durante a 

semana, em torno de 10 a 15 mil exemplares são colocados à disposição da sociedade, não 

tenho bem certeza, quando chega no domingo é que aumenta o número de jornais que são 

imprimidos nas gráficas, mas durante a semana reduz um pouco mais. Então é uma quantidade 

significativa, que fica à disposição da população o encarte, uma informação, e o jornal não 

cobra mais por isso. É o mesmo preço que é cobrado diariamente, seja para o assinante, seja 

para o não assinante, que acaba tendo também essa informação, vamos considerar assim, 

praticamente a custo zero. Então parabéns ao Grupo Liberal, a toda a família e ao jornalista 

que trabalha, a equipe que trabalha na elaboração desse jornal. Eu vou votar favorável 

acompanhando a proposição do Conselheiro Nelson. Com relação a essa revitalização, 

Conselheiro Nelson falou muito bem, nós temos vários momentos. Meu gabinete fica no 

primeiro andar e de lá dá para a gente ver, como o do Nelson também, acredito eu, toda a 

movimentação aqui na frente do lago, diariamente. E a gente vê que as pessoas realmente 

cuidam, preservam. Eu tive um episódio interessante quando eu estava na presidência. Eu 

tomei conhecimento que no fim de semana tinham dois rapazes aqui no lago, estavam olhando 

o lago, mas não era assim quando a gente passa e olha, eles estavam bem perto do lago 

olhando, e uma pessoa passou, e até conheço, depois fui saber quem era até para agradecer, 

não tenho autorização para falar o nome dele, mas, para vocês terem uma ideia, ele é membro 
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integrante da Academia Paraense de Letras. E ele parou o carro para tomar satisfação com os 

rapazes pensando que eles estavam mexendo nos peixes, para tirar peixes, ou seja, tomou as 

dores como se fosse dele, e na verdade é da sociedade. Mas não era, houve um engano, eles 

estavam apenas olhando de forma mais, vamos dizer assim, para identificar a espécie de peixe 

tal, e não tinha nada a ver. Mas ele pensava que a pessoa estava mexendo no lago, tomou as 

dores e veio tomar satisfação, parou o carro, perguntou: “O que estão fazendo aí?” Chamou o 

segurança, mas não era nada disso. Era para demonstrar, confirmar o que o Conselheiro 

Nelson disse, que eu acredito que isso já faz parte até da cidade, do patrimônio da cidade. A 

Conselheira Lourdes comentou comigo que nós temos o Círio de Nazaré, bem na frente do 

Tribunal, e no entorno há uma movimentação intensa nessa época, todos nós sabemos. E não 

há nenhum problema no lago, pelo menos que eu tenha conhecimento. Até hoje não teve 

nenhuma ocorrência, se quebraram, mataram, jogaram, não, ao contrário, a multidão que está 

aqui respeita, admira e tira fotos. É uma coisa muito bacana, eu acho muito interessante a 

gente preservar isso, porque faz parte, acredito eu, vamos dizer assim, do patrimônio da 

cidade, e essa revitalização vem com os conselheiros todos, e Vossa Excelência fazendo agora, 

dando continuidade, vem ajudar também a cidade na sua cultura, na preservação do seu 

patrimônio, porque é uma área nobre, extremamente localizada, todos que vem em Belém 

passam por aqui. Dificilmente uma pessoa que vem a Belém não anda na Avenida Nazaré, até 

porque o túnel provocado pelas mangueiras é também uma indicação de quem vem aqui. 

Então, Presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e vou votar com a proposição do 

Conselheiro Nelson, porque acho extremamente interessante, uma vez que o jornal faz, na 

minha opinião, um bom exemplo publicando matérias importantes, não só aquela que dói no 

coração da gente, ou aquela que machuca, aquela que provoca, por algum motivo, seja qual 

for. Informar boas informações, ou seja, informações importantes como essa desse encarte que 

foi publicado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Bem, então vamos colocar em discussão, ninguém discute em votação, proposição do 

Conselheiro Nelson Chaves de congratulações ao Grupo Liberal e também ao jornalista e 

editor Felipe Jorge de Melo. Eu creio que a gente parabeniza, acho eu, por toda produção 

Conselheiro, não só por uma edição. Eu acho que é um trabalho belíssimo e importante para 

todos nós. Todos estão de acordo e eu também. E, finalmente, eu queria só informar, diante do 
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comentário feito: Uma obra dessa quando entra em reforma surge um ou outro problema, e 

aqui não foi diferente. É um prédio antigo, surgiram alguns problemas, e todos já 

encaminhamos a solução. Pedi ao Secretário de Administração, juntamente com o nosso 

engenheiro da Casa, Doutor Nelson, que conversasse com uma empresa que executa a obra, 

porque queremos o Tribunal pronto antes do Círio. E já foi pactuado um acordo de que 

entregaremos a Belém o prédio restaurado, o laguinho funcionando, cheio, com água e peixe, e 

também os barquinhos de miriti, que voltarão. E também a gente vai fazer uma iluminação 

muito boa para a noite já para a iluminação natalina, o arranjo natalino para servir para o 

Círio e para o Natal. Tudo isso já está sendo pensado pela administração, creio que a nossa 

Instituição vai oferecer à cidade de Belém uma obra restaurada, e também a revitalização do 

lago e o jardim. E tem um grupo pensando qual planta melhor se adapta, se continua a planta 

do momento ou outra, mas com essa cara amazônica. Discutiu-se a questão do pirarucu, eu 

não entendo muito, talvez o Conselheiro Cipriano, que tem uma experiência de criação de 

pirarucu, mas eu não sei se a profundidade do lago permite, porque no Hangar tem pirarucu. 

Então eu não sei se essa profundidade permite a criação de um exemplar ou uns cinco 

exemplares de pirarucu. Mas tudo isso está sendo estudado, porque a gente também não pode 

estar inventando coisas sem conhecimento de causa, mas vai ficar um trabalho belíssimo, a 

gente vai ter a honra de poder entregar isso à cidade de Belém. Quero muito agradecer a 

presença de todos, pedir a Deus que os proteja, os abençoe. Nós vamos ter amanhã e o final de 

semana para refletir sobre a decisão importante que tomaremos na próxima terça-feira. Que 

todos estejam iluminados e protegidos por Deus para que a gente possa fazer a melhor escolha 

para a Instituição e para o estado do Pará. E agradecer muito a presença daqueles que 

puderam prestigiar o evento do “Dia dos Pais”. E dizer ao Conselheiro Odilon que eu 

justifiquei a ausência de Vossa Excelência, do Conselheiro André Dias, do Conselheiro Julival 

e a Doutora Milene compareceu e depois precisou sair também, justificamos. E disse também 

que o Conselheiro Cipriano mesmo não tendo ido estava cumprindo uma agenda em seu 

gabinete. Então todos foram justificados, porque eu entendo que o Tribunal estava 

funcionando, tendo três eventos no mesmo horário, inclusive um no andar de baixo, um curso 

de redação e tinha um outro evento do TCE-Cidadão em uma Escola Pública de Belém. Tinha 

um outro evento também em São Miguel do Guamá. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, nosso 
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tribunal funcionado e trabalhando em prol da sociedade. A matéria já tem sido posta em 

votação e aprovada unanimemente, ficou consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 0163 e 

0164/2015. 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 trinta e um minutos 

(10h31min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 13 de agosto de 2015. 
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