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ATA Nº 5.329 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de agosto do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-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 treze (13) 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, Sua Excelência informou que não havia expediente 

a ser lido, determinando ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade 

em que anunciou o Processo nº 2011/50439-6, 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 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 

Secretário  Presidente 1230

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável 

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

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

deixando de aplicar multa pela publicação extemporânea, face o entendimento adotado por este 

Tribunal no Prejulgado nº 06 e o item 4 do Anexo da resolução nº 17.459 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. Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 

2012/51440-9, que cuida 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 deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto no sentido de deferir os 

registros, deixando de aplicar multa pela publicação extemporânea, face o entendimento 

adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 06 e o item 4 do Anexo da resolução nº 17.459. 

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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2014/50175-8, que alberga o 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 do registro, com a determinação à FCG 

(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 
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resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida foi 

anunciado o Processo nº 2014/51891-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 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 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. Logo após foi dado conhecimento público sobre o Processo nº 

2013/51771-9, que trata do Ato de Aposentadoria de Homero Franco Lucas, 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, com expedição de determinação 

aglutinadora que faça prever expressamente que a aposentadoria também se enquadra nos 

requisitos do art. 3º da EC 47/2005 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

deferir o registro, dando-se ciência desta decisão ao interessado, com remessa de cópia do 

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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2014/51634-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Edileuza Amaral dos Passos, 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 da relatora. Neste momento Sua Excelência o Cons. Luis 

da Cunha Teixeira, registra a presença no Plenário da Procuradora Iracema Teixeira Braga e do 
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Conselheiro Antônio Erlindo Braga. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2011/51013-

0, que trata do Ato de Reforma de Edivaldo Lima de Moraes, 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, sem prejuízo de expedir-se 

comunicado ao IGEPREV solicitando informações pertinentes ao andamento do procedimento 

visando ao registro de eventual pensão instituída pelo de cujus (pausa). A matéria foi colocada 

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

seu voto para arquivar o processo, com recomendação ao IGEPREV para que proceda a 

remessa a este Tribunal do ato de pensão a que faz referência no ofício nº 1305/2013-GP, para 

fins de 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/51566-5, que agasalha a 

prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação Beneficente Integra Belém, responsável José Henrique Carvalho 

Castelo Branco, 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 regularidade 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. 

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

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

relator. Esgotada a pauta de julgamentos, e não havendo MATÉRIA ADMINISTRATIVA Sua 

Excelência deu prosseguimento à sessão franqueando a palavra. Manifestação do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Senhor Presidente, rapidamente dois assuntos, ontem tomei 

conhecimento da decisão do Tribunal de Contas, salvo engano, do Tribunal do Rio Grande do Sul, 

junto com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Contas, sobre a execução dos débitos, 

das multas e as dívidas dos gestores que foram condenados pela Corte de Contas e da inscrição 

desses débitos nos órgãos que controlam os créditos, os registros, aliás, colocar restrição, o 

Serasa, por exemplo, o Serasa e outros órgãos de controle. É mais uma ferramenta que eu 
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considerei importante, daí a importância do assunto que foi matéria do Jornal Nacional e, em 

seguida, depois de solicitar a Vossa Excelência obviamente, colocando a ideia para os conselheiros 

também. E eu queria até ouvir uma palavrinha do nosso Ministério Público, Doutor Felipe Rosa 

Cruz, no sentido da gente estudar, a Procuradoria do Tribunal e até na formulação da nova Lei 

Orgânica, no Regimento, que a gente pudesse fazer a adaptação nesse sentido. Conselheiro André, 

eu entendo, nós temos uma dificuldade, nós que eu digo, todos os Tribunais de Contas do Brasil, 

até o TCU, não só no recolhimento da multa como também na devolução do recurso que, para mim, 

não é importante tanto a devolução, mas importante é que a coisa aconteça efetivamente, porque 

mesmo que a pessoa devolva o dinheiro, aquela obra, o serviço que poderia estar à disposição da 

população não está. E se fosse um posto de saúde, um hospital, poderia ter salvado alguma vida. 

Mas já que temos que fazer isso, é nossa obrigação, que além das cobranças normais que o 

Ministério Público de Contas, a Procuradoria Geral do Estado, o Ministério Público do Estado, 

que se estudasse a possibilidade da gente acompanhar uma decisão inédita no sentido de colocar 

também todos os que estão devendo, não só as multas, mas a devolução nos órgãos que controlam 

os créditos. Porque fica muito mais restrito, ele vai sentir muito mais dificuldade e vai procurar, 

com certeza, resolver o problema, porque é assim que o cidadão comum quando está devendo em 

algum órgão, em alguma empresa, alguma coisa vai para o Serasa e, enquanto não regularizar a 

sua situação, ele não consegue comprar, não consegue uma série de coisas. Então achei muito 

interessante, Conselheiro André, e eu quero ouvir Vossa Excelência no aparte. Manifestação do 

Conselheiro André Teixeira Dias: Foi muito oportuno o tema que Vossa Excelência traz para a 

colação desta sessão, porque foi objeto de discussão na comissão de Lei Orgânica e Regimento 

Interno a questão relacionada à executoriedade daqui desse Tribunal, dos acórdãos. Foi discutida 

até a necessidade também da criação do CADIN Estadual, e discutir de quem seria a iniciativa, se 

é iniciativa do executivo, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público. Não se levantou a 

hipótese do SPC, do SIC como diria o “Didi”, do Serasa. Mas entendo um precedente, acho sim, 

Senhor Secretário, que era o objeto da análise daquela comissão. Doutor Julival, o Senhor que o 

prepara, acho que esse tema trazido pelo Conselheiro Cipriano deve ser colado àquelas questões 

que nós discutíamos da oportunidade, da viabilidade, do CADIN Estadual, ou de um mecanismo 

que pudesse manifestar de forma clara que a pessoa está em falta, e que, uma vez em falta, tem 

restrições no seu crédito. Então foi muito oportuna a manifestação de Vossa Excelência, e o 

Conselheiro Odilon já havia comentado comigo esse assunto logo que chegou, e acho que vai ser 
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uma coisa que pode provocar mudanças realmente no tratamento dos nossos acórdãos. 

Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado Conselheiro. Então, 

Senhor Presidente, eu acho que é um assunto importante, e queria ver se o Doutor Felipe Rosa 

Cruz pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto, porque o cidadão comum passa por muitas 

restrições quando está em débito com alguma coisa, e é muito difícil regularizar às vezes a 

situação, ainda mais um gestor que trabalha com dinheiro público, aí que acho que a restrição 

teria que ser até maior. Então queria sugerir a Vossa Excelência, se pudesse o Doutor Felipe Rosa 

Cruz comentar, nem que seja rapidinho, mas apenas para estudar e levantar esse assunto, 

agradeço as palavras do Conselheiro André, e o momento é oportuno sim. Manifestação do 

Procurador-Geral em exercício Felipe Rosa Cruz: Bom dia! Eu quero inicialmente parabenizar o 

Conselheiro Cipriano por ter trazido uma matéria que está na ordem do dia, uma notícia fresca de 

ontem do Jornal Nacional, dando conta de um mecanismo utilizado pelo Tribunal de Contas do Rio 

Grande do Sul para tornar mais efetiva a atuação da Corte. E, nesse sentido, na comissão, como o 

Conselheiro André bem falou, a gente havia sugerido, discutido esse tema, uma das coisas que 

pode ser estudada, e que deve, a meu entender, pelo Tribunal de Contas, é a viabilidade do protesto 

desses títulos executivos dos Tribunais de Contas, do nosso Tribunal de Contas, nos cartórios de 

protestos de títulos. Salvo engano, o Tribunal de Justiça fez inclusive um convênio com os cartórios 

daqui para viabilizar essa execução, porque, dessa forma, a grande crise que passa, o que nos 

assola, o que nos aflige, é ver a falta de efetividade, de executoriedade, melhor dizendo, das 

decisões dos Tribunais de Contas, e do nosso Tribunal. Seja pelo volume de processos da 

Procuradoria do Estado, seja pelo valor das execuções que muitas vezes não interessa movimentar 

o aparato judicial. Para isso não vale a pena. Então é uma matéria que o Tribunal tem muito a 

discutir e avançar para que o papel constitucional do Tribunal de Contas seja cada vez mais 

consolidado. E tornando executáveis, efetivas as decisões, o cidadão, o mau gestor vai, além da 

mensagem pedagógica, sentir no bolso, e só quem ganha é a Administração Pública. Manifestação 

do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero só falar, Conselheiro Cipriano, sobre 

o assunto suscitado por Vossa Excelência, achei muito importante. Então eu vou determinar a 

nossa Secretaria, e também à Procuradoria da Casa, que faça os estudos para ver que providência 

a gente pode tomar, do ponto de vista juridicamente aqui da Corte. Eu tenho todo interesse em 

contribuir da parte da presidência para que a gente possa fazer algo mais, no sentido de que a 

gente proteja a sociedade. Manifestação do Conselheiro André Teixeira Dias: Indiretamente Vossa 
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Excelência já assim o determinou, uma vez que tanto a Secretaria como a Procuradoria estão na 

comissão do Regimento e Lei Orgânica, que já está debruçada sobre esse assunto e que, nesse 

momento, é colado a mais essas duas sugestões, entende? Efetivamente já está. Manifestação do 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero saber se me basta apenas incluir na Lei 

Orgânica ou se outro ato do plenário que já pudesse, entendeu Conselheiro Cipriano? A gente 

fazer algo que contribua, a exemplo do que fez o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. 

Repercutiu muito, e eu tenho um grupo de relacionamento com todos os presidentes de Tribunal de 

Contas do Brasil. Nesse nosso grupo, pelo WhatsApp, foi o assunto do dia. Mas eu preferi ter 

cautela, estudar o caso, não sei se lá eles agiram corretamente ou não. É importante a gente se 

cercar de cuidados por conta da legislação vigente no país. Mas Vossa Excelência foi muito feliz 

em abordar o assunto, de nossa parte tanto do que já está sendo feito na Lei Orgânica, mas eu 

quero estudar o caso. Muito bem. Vossa Excelência tem a palavra. Manifestação do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Muito Obrigado Presidente por apoiar, e o Conselheiro André 

também já deu uma sugestão, talvez na própria Lei Orgânica. E depois da Lei Orgânica é extensiva 

ao Regimento. Mas é claro que é uma proposição de estudo de levantamento para que o Tribunal 

não dê um passo sem a devida segurança. Senhor Presidente. Outro assunto que trago 

rapidamente, o Gabinete Militar do Tribunal de Contas, e não inclui só os Militares da Policia 

Militar, mas do Corpo de Bombeiros. Eles têm, desde a sua criação na fundação, implementado 

várias ocorrências e ações na direção não só do Tribunal, mas da sociedade paraense. São muitos 

registros e tem todos documentados em livros, diárias das ocorrências, não só internas ao 

Tribunal, mas junto com a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, as Delegacias, 

são diversas ocorrências. Eu queria apenas comentar no sentido de que no momento inicial a 

Secretaria de Segurança fez um acordo com o Tribunal naquele momento, como fez com a 

Assembleia, como fez com o Tribunal de Justiça, como fez com o MPE, e outros órgãos, no sentido 

da gente não só trabalhar internamente na proteção dos documentos importantes, processos na 

prestação de contas de milhões de reais, e uma série de outros documentos importantes na 

segurança desse material, que é a função constitucional do Tribunal, mas também do entorno que é 

importante. E aí diversas ocorrências e ações, não só dos Bombeiros, mas da Polícia Militar, que 

atuam, que é um efetivo muito pequeno, um custo muito baixo, acredito eu, pelo serviço que tem 

sido relevante prestado. São muitas ocorrências, e aqui eu tenho diversas, uma lista, só algumas 

importantes têm quase 50 ocorrências que foram atendidas e resolvidas definitivamente pelo 
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Gabinete Militar. Fazer registro, por exemplo, eu queria até pedir para transmitir, agora dia 8 de 

agosto, então muitas. Eu vou citar algumas rapidamente: A guarnição composta pelo Sargento 

Santos e o Cabo Juarez, do Gabinete Militar, no policiamento ostensivo no entorno do Tribunal, 

por volta de 13h, prenderam o cidadão Cleiton. Ele assaltava aqui na região. Era um elemento que 

já estava causando o maior problema aqui na região. Estava portando uma faca, uma bicicleta e 

um celular que havia roubado. Está aí a comprovação. E essa apreensão foi para a polícia, que foi 

acionada, e ele foi então entregue às autoridades. E o que ele furtou foi devolvido. Esse elemento já 

estava sendo procurado pela polícia, porque aqui no entorno ele atuava nesse sentido, mas o 

Gabinete Militar quem fez a apreensão, e inclusive em flagrante, porque, logo após o assalto, a 

vítima recorreu aqui ao gabinete e ele estava aqui perto, sendo preso, inclusive com o produto 

roubado, com a arma do crime, e diversas outras ações. Por exemplo, o dia que um servidor 

lamentavelmente veio a falecer, estava com um problema sério de saúde lá em Salinas, o Gabinete 

Militar atuou e conseguiu trazer de helicóptero o servidor, com o objetivo de salvar a vida dele, e 

efetivamente o trouxe, aconteceu, mas o estado já era grave e não conseguiu. Mais ações 

importantes, como, por exemplo, deslocamentos para Breves, para Bragança, para Santarém, o 

apoiamento do Fórum. Todos os Fóruns realizados até hoje teve todo apoiamento do Gabinete 

Militar, não só do cuidado do apoiamento às autoridades que frequentam, mas também na 

segurança no Fórum, porque a inscrição é aberta, é livre, não há nenhum tipo de vistoria. O 

Gabinete Militar fica atento a toda e qualquer movimentação. Então são inúmeras, Senhor 

Presidente, ações, eu não vou aqui me alongar, nós temos uma sessão muito importante pela frente, 

mas eu queria fazer o registro aqui, que é um trabalho muito importante. São diversas ocorrências 

que o Gabinete tem cumprido o acordo que foi feito com a Secretaria de Segurança Pública, no 

sentido de não só cuidar do material importante que a gente trabalha no dia a dia, que são os 

processos, a segurança interna, mas como também do entorno do Tribunal ajudando a Polícia 

Militar. E o acordo foi esse: atuar efetivamente, comunicar e chamar imediatamente ou entregar na 

delegacia responsável, para que essa área pelo menos que tem colégios aqui perto, banco, 

faculdades. Aqui mesmo, na frente da Faculdade do CESUPA teve uma ocorrência de três bandidos 

atuando, e chamaram o Gabinete Militar, porque é nossa responsabilidade em virtude do acordo. E 

eles foram lá e prenderam os bandidos, levaram para a delegacia com as vítimas que os 

reconheceram, em flagrante, ou seja, então são inúmeras coisas que a gente vê, e coisas que a 

gente nem vê. E eles estão atuando. Só queria fazer esse registro. Manifestação do Conselheiro 
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André Teixeira Dias: Eu fui testemunha de uma diligência de uma guarnição do Tribunal de Contas 

do Estado. Eu estava me dirigindo àquele supermercado Nazaré, próximo da nossa Casa, era umas 

5h30 da tarde. E fui abordado por um dos praças, e ele disse: “Conselheiro, volte para Casa, 

porque nós estamos agora em diligência por causa de um assaltante aqui no estacionamento, e nós 

estamos fazendo o cerco nele.” Naquilo que eu ia, eu dei a volta, voltei imediatamente, quer dizer, 

eu testemunhei uma diligência da equipe daqui, que nesse socorro do entorno chegou 

oportunamente, rapidamente, para dar solução em um assalto. Então corroboro com os 

argumentos e com aplausos a toda a equipe e a sua chefia. Manifestação do Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência. Manifestação da 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de um aparte de Vossa Excelência. 

Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Pois não Conselheira Lourdes, 

tenha a palavra. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só para 

reafirmar o que Vossa Excelência está falando, e agora mesmo o Presidente testemunha no Fórum 

quando o Centro de Convenções da Amazônia, o Hangar, falou que estava com dificuldade no 

sentido de manter a segurança durante os três dias do evento, e o Presidente, com muita 

proatividade, colocou parte da guarnição para que pudesse fazer ou dar essa segurança para o 

momento do evento lá no Hangar. E eu quero dizer que, com certeza, todos nós fomos muito bem 

atendidos. Eles tiveram não só participando diretamente no Hangar, mas também dando 

colaboração na vinda dos ministros, e em todo o momento nós tivemos o apoio do Gabinete Militar 

e de todos os servidores, mas o Gabinete Militar ficava diretamente dando segurança em todos os 

momentos. Então não vou repetir o que o Conselheiro Cipriano falou aqui, mas eu quero apenas 

apoiar, estou falando essa parte do Fórum, porque a gente iria ter dificuldades se não estivéssemos 

contando com o apoio do Gabinete Militar. Eles realmente foram nota 10. Portanto, apóio todas as 

palavras de Vossa Excelência nesse momento no que se refere as suas manifestações nesta manhã. 

Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente quero cumprimentar 

Vossa Excelência, agradeço as palavras da Conselheira Lourdes, do Conselheiro André, por dar 

apoio e continuidade aos projetos, a importância disso, e, em nome do Tenente Coronel Bastos, eu 

queria cumprimentar o oficial Soares e outros que estão aqui trabalhando. Todos que integram o 

Gabinete Militar, seja Polícia Militar, seja Corpo de Bombeiros, porque internamente também 

tivemos diversas ações, não só atuando na proteção dos servidores, como de pessoas que são de 

fora trabalhando aqui e que foram atendidas também pelo Corpo de Bombeiros emergencialmente. 
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Até acidentes próximos, vítimas foram socorridas rapidamente aqui dentro do Tribunal e trazida 

pelo Gabinete Militar e Corpo de Bombeiros, e aqui atendida pelo Corpo Médico, sendo socorrida 

e depois encaminhada. Então, Senhor Presidente, são diversas ações, ocorrências, nesse sentido 

que eu quero cumprimentar o Tenente Coronel Bastos, todo Gabinete Militar, um por um, no 

sentido de reconhecer. E, obviamente, que com isso aumenta a responsabilidade e desejar cada vez 

mais o sucesso no sentido de melhorar e dar continuidade a esse trabalho excelente. Muito 

obrigado Conselheiro André e Conselheira Lourdes Lima pelo reconhecimento, e parabéns a todos 

que compõem o Gabinete Militar. Obrigado Presidente, parabéns a Vossa Excelência também. 

Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero, em primeiro lugar, me associar 

às manifestações do Conselheiro Cipriano, dizendo que isso mesmo se espera no intercâmbio 

quando acontece entre os tribunais, e até mesmo na percepção pelo noticiário que devemos todos 

estar atentos, no sentido de que medidas que são adotadas em outros estados, como é o caso do Rio 

Grande do Sul, possam também ser aplicadas nesse Tribunal. E parabenizo o Conselheiro Cipriano 

por estar atento a esses temas e procurando sempre trazer alguma coisa inovadora no sentido 

positivo para esta Casa. Comungo também das manifestações a respeito da atuação dos militares à 

disposição desse Tribunal, e fazendo votos que o Estado do Pará possa contemplar a Policia 

Militar, o Corpo de Bombeiros, com efetivo necessário, com os instrumentos indispensáveis para a 

segurança pública, para que este elogio que fazemos aqui pontualmente a respeito da guarnição 

que presta serviço a este Tribunal, ele possa ser generalizado a todos os rincões do Estado do 

Pará. O outro registro que gostaria de fazer é que tivemos aqui, lamentavelmente não tivemos a 

oportunidade de receber a visita, mas quero realçar o gesto fraterno, carinhoso, gentil, de que em 

uma sessão que estava em desenvolvimento nós recebemos a comunicação de que visitava esta 

Casa Dom Teodoro Mendes Tavares, que era o Arcebispo Coadjutor de Belém, e que em outras 

oportunidades esteve aqui em festejos que esta Casa promoveu, especialmente durante a semana do 

Círio. E ele veio fraternalmente aqui se despedir porque foi empossado na diocese de Ponta de 

Pedras. Pela trajetória de vida, praticando efetivamente a caridade, a solidariedade, ele não 

esqueceu nesse momento em que foi designado por Sua Santidade, o Papa, de apresentar a 

despedida a uma Casa que o tão bem recebeu. E dizer que ele preenche de felicidade os munícipes 

de Ponta de Pedras, mas ao mesmo tempo abriu uma lacuna, deixando saudade aqui em Belém 

pelo tanto que realizou nesse pouco tempo que passou aqui conosco, especialmente pelo sentimento 

ecumênico, no sentido de se dirigir às outras religiões, às outras crenças, mas fazendo, sobretudo, 
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que todos acreditassem nos espírito cristão. Então eu gostaria que esta Casa realçasse o gesto dele 

de não esquecer o Tribunal, no momento em que se dirigia a Ponta de Pedras, e desejar a ele toda 

felicidade e a garantia de que a missão dele será plenamente coroada de êxito. Eu gostaria de 

apresentar essa sugestão caso o douto Plenário assim reconheça e aprove, que façamos as 

congratulações a ele desejando felicidades e, ao mesmo tempo, também ao Arcebispo 

Metropolitano de Belém com estas considerações. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Então eu vou logo colocar em votação a proposição agora feita pelo Conselheiro 

Nelson Chaves em relação ao Dom Teodoro, Bispo da Diocese de Ponta de Pedras, e também ao 

Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Todos estão de acordo e eu também, 

unanimidade. A Secretaria para tomar as providências. Eu quero apenas, Conselheiro Cipriano, 

novamente em relação à manifestação de Vossa Excelência, falando do Gabinete Militar. O 

trabalho foi iniciado por Vossa Excelência, a orientação foi de Vossa Excelência, e eu dei 

prosseguimento. Eu entendo que o Gabinete Militar pode fazer esse trabalho, eu creio que é uma 

contribuição importante para a cidade de Belém, para a população que trabalha e transita no 

entorno do nosso prédio, e acho que eles não devem ficar só nas dependências do nosso Tribunal. 

É importante o que já fizeram, e continuarão fazendo, eu acho que é uma forma de prestar serviço 

à cidade e à população. Eu quero também parabenizar o Gabinete Militar, o Conselheiro Cipriano 

fez uma espécie de prestação de contas, mas é a orientação que a gente está dando para os 

secretários, e o Gabinete Militar está incluído, para que preste conta do trabalho que está fazendo. 

Hoje houve uma breve prestação de contas aqui no plenário e a gente sempre vai dar ciência aos 

servidores, aos conselheiros, ao Ministério Público, informar à população o que a gente está aqui 

fazendo. É uma pequena contribuição, mas a gente está fazendo, e a orientação é que continue esse 

trabalho. Parabéns ao Gabinete Militar. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Senhor Presidente, eu sei que o nosso tempo está se esgotando. Eu tinha algumas 

proposições para fazer, mas vou deixar para a próxima semana. Algumas homenagens que eu 

gostaria de expressar mais profundamente. Foi prestada pelo Tribunal de Justiça à Servidora Alice 

Loureiro, mas eu vou trazer, oportunamente, e pelo nosso ex-Presidente desta Casa, que hoje é 

Conselheiro Aposentado, Doutor Fernando Coutinho Jorge. Gostaria de me manifestar 

posteriormente, seria oportunamente hoje, mas, com nosso compromisso, vamos apresentar na 

próxima semana. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito! 

Senhores Conselheiros, Senhor Procurador do Ministério Público e todos os presentes nesta 
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sessão, vamos fazer um breve intervalo, será breve, há necessidade de uma conversa com os 

conselheiros, porque surgiu uma pequena dúvida sobre o rito processual, essa reunião foi 

solicitada pela maioria dos conselheiros. Então quero convidar os conselheiros, logo após a sessão 

ordinária, para uma reunião administrativa no Gabinete da Presidência, será breve, em seguida 

voltaremos para Sessão Extraordinária. Eu quero nesse momento convocar os conselheiros, Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas, para a Sessão Extraordinária, que tem por finalidade 

deliberar sobre a lista tríplice de membros do Ministério Público de Contas para preenchimento de 

vaga no cargo de Conselheiro deste Tribunal. Portanto um intervalo. Colocada a matéria em 

votação e recebendo apoio unânime, esta ficou consubstanciada através dos Ofícios n.°s 0165 e 

0166/2015. 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 vinte e seis minutos 

(10h26min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 18 de agosto de 2015. 
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