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ATA Nº 5.330 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte  (20) 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, André 

Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; a Excelentíssima Senhora Auditora 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. Justifico as ausências dos Senhores 

Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e do 

Auditor Julival Silva Rocha, Representando o TCE em missão oficial. Em seguida sua 

Excelência solicitou ao Senhor Secretário o procedimento visando a retirada dos autos do 

processo nº 2012/50425-6. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata 

da sessão ordinária realizada no dia dezoito (18) 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 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. Em seguida não havendo 

expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o  Processo nº 2011/51996-1, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário  Presidente 1242

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 senhor Cláudio do Nascimento Vale (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir os registros, porém, considerando o entendimento adotado por este Tribunal 

no Prejulgado nº 06 e o item 4 do Anexo da Resolução nº 17.459/07 c/c o Artigo 283 do 

RITCE-PA que dispõe que, “na aplicação de multa por este Tribunal considerar-se-á, nos 

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

jurisdicionado”, deixo de aplicar multa pela publicação fora do prazo. 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 2011/52263-8, 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 deferimento dos registros, com aplicação da multa 

regimental à responsável pelas contratações (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 2012/51541-2, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada 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 

dos registros, com expedição das determinações ao HEMOPA e à 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 advertências ao Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará e à SEAD para que observem as recomendações sugeridas 

pelo Ministério Público de Contas. Deixo de aplicar multa pela publicação fora do prazo, 
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considerando o entendimento adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 6 c/c item 4 do Anexo 

da Resolução nº 17.459/08. 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 2012/51556-9, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital 

de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

deferimento do registro, com aplicação da multa regimental à responsável pela contratação 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, deixando de aplicar multa 

à responsável pela publicação fora do prazo, face o Prejulgado nº 06 e item 04 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 2013/52340-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Luiza Menezes da Silva, 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 registro, com recomendação ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 

do Pará (IGEPREV) para que retifique o ato de aposentadoria, nos termos da manifestação do 

órgão técnico. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

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

do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos em 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu quero neste momento 

me referir ao seguinte informativo: atendendo a solicitação de Sua Excelência o Conselheiro 

André Dias, e com a aquiescência do plenário, a campanha Agosto Vermelho promovida pelo 

HEMOPA, e como naquela sessão eu determinei à Secretaria de Gestão de Pessoas que 

tomasse as providencias, tudo já ocorreu, e eu quero informar aos senhores. As ações da 
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Secretaria de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, em adesão a 

Campanha Agosto Vermelho é realizada pelo HEMOPA. Foi efetuado o contato com a 

Fundação HEMOPA, em 11 de agosto, para consulta sobre a possibilidade de instalar a 

unidade móvel de coleta de sangue no Largo do Redondo, a resposta foi negativa, pois o 

veículo se encontra em manutenção. Em vista disso, foi, então, montado e efetivado o seguinte 

cronograma de ações. Ficou estabelecida a data de 26 do andante mês, vou repetir,  isso é 

muito importante, a data é no dia 26 de agosto, para que os servidores voluntários do nosso 

TCE se dirijam as instalações do HEMOPA para doar sangue e/ou medula. Foram efetuados 

contatos com o HEMOPA para a organização do evento, consolidado através de 

encaminhamento de oficio à Presidente do HEMOPA, Doutora Ana Suely Saraiva. Foi criada 

logomarca para o incentivo a doação, divulgada na Intranet. Eu queria que apresentassem a 

logomarca, está aí, a logomarca do TCE. Todas as salas do TCE foram visitadas pela equipe 

de divulgação da campanha, incentivando os servidores a se inscrever como doadores. 

Algumas instituições localizadas no entorno foram visitadas pela equipe do TCE para 

sensibilização a campanha. As visitas foram fundamentadas no programa Bom Vizinho, 

desenvolvida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TCE, cujo foco é: O Papel do TCE como 

Agente Multiplicador de Ações de Responsabilidade Socioambiental. No dia 19 a equipe de 

divulgação do TCE recebeu orientações de técnicos nas instalações do HEMOPA sobre o 

funcionamento dos setores de coleta, armazenamento e tratamento do sangue. De 19 a 24 de 

agosto a equipe de divulgação continuará a campanha de adesão de voluntários, tanto interna 

como externamente. Dia 25 de agosto será realizada a última ação de sensibilização interna, 

para firmar a campanha e garantir a adesão maciça dos servidores, a doação marcada para o 

dia 26 de agosto. E qual é o resultado até o momento? Até o momento 104 servidores do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, já se inscreveram para realizar a doação de sangue no 

dia 26. Então tem agora 105, porque eu estou me inscrevendo publicamente. E eu quero desde 

já agradecer e parabenizar os servidores que já tomaram essa iniciativa. O Ministério Público 

de Contas aderiu à campanha e alguns servidores já estão se inscrevendo como voluntários 

como doação no dia 26. A Codem, a Fiepa, e a Funpapa instituições do entorno do TCE 

aceitaram se engajar na campanha. Foi entregue a essas instituições o material fornecido pelo 

HEMOPA, cartazes e informativos, e também o oficio do TCE com as orientações necessárias 
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a adesão à campanha. Assina este documento a Coordenadoria de Gestão e Qualidade de Vida 

do TCE, e também a Secretaria de Gestão de Pessoas, à frente a Doutora Alice Loureiro. Da 

parte da administração, o que eu tenho a acrescentar é que daremos todo o apoio, suporte de 

veículo e tudo mais para transportar os servidores até o HEMOPA. Eu quero festejar o que 

ocorreu até agora, a mim surpreendeu. Vossa Excelência, Conselheiro André, foi muito feliz ao 

propor a realização do evento, e me surpreendeu a solidariedade dos servidores e dos nossos 

vizinhos do entorno. Acredito que vai ser uma campanha de muito sucesso. Era isso que eu 

queria informar para conhecimento dos senhores. Enquanto eu vou franquear a palavra, eu 

estou distribuindo neste momento apenas uma minuta da resolução que retrata o que ocorreu 

na sessão extraordinária ocorrida terça-feira dia 18. Neste momento a palavra está à 

disposição dos senhores conselheiros e também do Ministério Público de Contas.  

Manifestação do Conselheiro André Teixeira Dias: Quero cumprimentar Vossa Excelência pela 

gestão da sugestão nesta sessão plenária que foi aderida por todos os conselheiros. Queria 

cumprimentar a equipe sob a qual ficou a responsabilidade, que demonstrou, como Vossa 

Excelência colocou, adesão completa, à lógica, à tese. A cada um daqueles mais de 100 

funcionários que se propuseram a fazer a doação, cumprimentar pela solidariedade, pela 

noção de pertencimento de uma sociedade a ser construída, e cada um constrói dando o melhor 

de si. Já não consigo mais deixar de lamentar, e registrar o meu lamento, descontentamento, 

quando no Agosto Vermelho o equipamento da HEMOPA está quebrado. Sinceramente vai 

passando o limite da gente de aturar as coisas sem planejamento. Então acho que talvez 

também coubesse à gente chamar a HEMOPA e dizer: “Quais são as limitações que vocês 

estão tendo?” para poder exercer a sua atividade. Porque sem esse equipamento eu acredito 

que tenha muitas limitações. Para nós termos 100 funcionários aqui aptos a doar, não é 

possível nós deslocarmos 100 funcionários, é mais fácil trazer cinco funcionários de lá para 

poder coletar aqui. São coisas tão simples, básicas e fundamentais para a aquela instituição 

funcionar bem, por que assim como tem 105 aqui, tem quantos, 500 no SEDUC para poder 

doar? Quantos outros no TCM, quer dizer, tem coisas que a gente diz “Poxa, é difícil até de 

cooperar.” Mas presidente eu quero abraçar a toda equipe do TCE, pro que fez um trabalho 

solidário, veloz, e essa sensibilização junto a: FIEPA, CODEM, FUNPAPA, absolutamente 

espetacular. E queria até na esteira de que, embora talvez o HEMOPA, e acho que primeiro a 
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gente tem que verificar se eles têm condições, se eles têm sequer geladeira suficiente 

funcionando para manter o sangue, que também levasse ao Colégio Nazaré, que é um público 

muito grande que pode sensibilizar, crianças que sensibilizam pais e que criam uma rede 

virtuosa de participação. Parabéns a todos que estão envolvidos. Obrigado. Manifestação do 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, 

e muito pertinente também a observação sobre o veículo, é lamentável, Vossa Excelência tem 

razão. Veículo do HEMOPA que eu estou falando. E eu estou vendo aqui com a equipe para 

que a gente possa disponibilizar alguns veículos para facilitar a vida dos servidores que vão 

doar sangue. E a Secretaria de Gestão de Pessoas tomando as providências, o direito que tem 

o servidor no momento que doa sangue, ele tem também algum privilégio, ele tem que ser 

tratado de acordo com as normas estabelecidas aqui. Ele vai ter toda atenção, será atenção 

especial ao servidor doador. O que a gente puder fazer a gente vai fazer. Mas a campanha, 

Conselheira, é assim: surgiu um problema do veículo, eu também fiquei triste, mas eu não sei o 

que aconteceu, não sei por que, mas a campanha vai acontecer, da melhor maneira possível, 

está tudo pronto. Só vou pedir a Secretaria de Gestão de Pessoas, eu não tenho ainda essa 

informação, por que não foi incluído o colégio Nazaré, que está no entorno, não foi me dito 

nada, mas eu creio que alguma coisa aconteceu. Manifestação do Conselheiro André Teixeira 

Dias: Acredito inclusive que era de muito bom tom que este, ou o documento dessa natureza, 

como está desenhado aqui, fosse feito para ser entregue para os alunos, entende? Um pequeno 

folder, não é Conselheiro Nelson? Um pequeno Folder mostrando a importância, para que 

esses jovens compreendam a que mais do que individualismo do tênis, celular, essas coisas 

todas que estão na cabeça dessas crianças, exista uma sociedade onde eles fazem parte, 

entende? E que eventualmente a doação que hoje eles estão fazendo para um terceiro, essa 

doação um dia, eles podem também ser a pessoa que está recebendo o sangue. Porque a pessoa 

só consegue observar para os outros quando os outros dão também para elas. Manifestação do 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, primeiro a felicidade de estar 

participando dessa conversa agora, mas a conversa profunda inteligente, colaboradora, e o 

Conselheiro André, da forma como se expressa sempre, ele dá a exata dimensão de como se 

pode fazer um critica construtiva. Por que em que pese à tenacidade e a diligência dos 

dirigentes, da Doutora Ana Suely do HEMOPA, eu acho que esta Casa oferece uma 
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oportunidade extraordinária, por que o HEMOPA busca a coleta do sangue. Então deveria 

partir da instituição todas as facilidades, já que vai estar diante de um contingente. Ali 

confinado praticamente. E eu tenho a impressão, Conselheiro André, foi extremamente 

procedente, elogiável a lembrança de Vossa Excelência, que este contingente anunciado pelo 

presidente se multiplicará; nós ainda estamos a uma distancia da data da efetiva doação, a 

propaganda está sendo vinculada, ou melhor, dizendo, a orientação aos que vão doar, eu tenho 

certeza de que o número vai ultrapassar 200. Eu também já estou inscrito voluntariamente, 

estou me inscrevendo aqui para fazer isso, e muitas pessoas talvez ainda não tenham tido a 

oportunidade. Então eu quero estar inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Quero, por 

uma questão de justiça, fazer a lembrança desse programa bom vizinho, que um dia quando 

estava na parte da área do comando quando estava na parte da área do Comando da 

Assistência Social, a servidora Elyeda sugeriu o bom vizinho. A coleta dos medicamentos 

vencidos, outro problema, por mais que o Tribunal poderia não fazer isso, mas faz, é uma 

colaboração com a sociedade. Vossa Excelência está dando um presente para o HEMOPA, tem 

aqui 200 pessoas, então eles têm que fazer o máximo possível para facilitar esse acesso. Quero 

aqui de uma maneira muito cordial dizer que poderíamos quem sabe buscar outro contingente 

ali no CIG, Centro Integrado de Governo, Colégio Nazaré é uma belíssima lembrança, 

conselheiro, e a gente adianta aqui um pouquinho na Avenida Nazaré, ali é a sede de um clube 

famoso de Belém, mas corremos o risco de ter sangue azul ali; não sei se nós vamos fazer essa 

mistura, mas seria bem vinda, também é um clube, ali há nadadores, há atletas que poderiam 

também, citar o nome que embora não sejam as nossas bandeiras, mas citamos com respeito, 

que é o Clube do Remo, reúne um contingente apreciado de jovens que poderiam também 

colaborar com essa iniciativa, de maneira que eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, 

parabenizar. Acho que esforços assim eles contribuem exatamente na formação de uma 

sociedade que todos pretendemos, é um gesto de solidariedade, sobretudo, e eu ficarei 

extremamente honrado e feliz, de modestamente poder também ser um doador, se ainda a idade 

e a condição física permitir, vou me submeter a esta situação. E o que Vossa Excelência 

também nessa permissão que o presidente nos concede, e também a tolerância dos colegas, 

dizer que as providencias que Vossa Excelência diz, elas me lembram o falecido jornalista e 

teatrólogo famoso no Brasil, o Nelson Rodrigues, que era tricolor como eu sou, ele falava no 
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obvio ululante, tudo isso que Vossa Excelência falou aí é o obvio ululante. E por uma 

coincidência, também estava escutando não sei que rádio hoje, que o Maracanã no Rio de 

Janeiro, ele sofreu duas enchentes, foi quando apresentou-se lá o Frank Sinatra e o Papa, e 

pelas noticias da rádio, parece que estão aguardando uma superlotação para a noite de hoje lá 

no Maracanã, porque o nosso clube vai jogar lá, os ingressos todos estão vendidos, de maneira 

que o metrô está congestionado, vai ser um negócio muito engraçado de se ver. Mas tirando 

esses comentários finais, eu queria aqui Senhor Presidente, Vossa Excelência vai colocar em 

votação já essa minuta aqui de resolução? Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Não, sobre a minuta Excelência, após a encerramento desta sessão, pode ser 

aqui mesmo ou na sala ao lado, eu gostaria de uma conversa com Vossa Excelência, os 

Conselheiros, conselheiros substitutos, e o Representante do Ministério Público de Contas. A 

ideia é fazer as observações, com a presença do representante do Ministério Público, com 

vistas a ser preparado um documento retratando o que aconteceu, e de comum acordo com 

todos. Esse assunto interessa tanto ao TCE quanto ao MPC, porque como eu anunciei que 

ainda esta semana encaminharei ao governador, eu gostaria de fazer isso hoje ou amanhã, se 

der quero fazer ainda hoje. Então como a sessão vai acontecer só na próxima terça, e a 

resolução não precisa ser aprovada, tem que ser apenas publicada, eu quero fazer tudo de 

acordo, com o entendimento dos senhores conselheiros e também do Ministério Público. Assim 

como também estavam presentes a Conselheira Lourdes Lima, e o Conselheiro Cipriano que 

precisa assinar esta resolução. Mas tudo isso a gente vai tomar as providências em uma 

reunião em seguida; e creio que posso contar com a presença de Vossa Excelência só para 

tratar disso. A reunião é só para tratar disso, pode ser em seguida na presidência? Então já 

fica aqui o convite para todos os conselheiros e também o Ministério Público, como também a 

presença da Conselheira Substituta Milene Cunha, só para tratar disso, creio que será uma 

reunião rápida.  Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim presidente, eu 

quero fazer um registro aqui que penso que é uma coisa que todos com certeza, penso eu, 

comungarão do mesmo sentimento que eu me envolvo nesse momento. O Jornal Liberal hoje 

publica na sua creditada coluna repórter 70, que segunda-feira última, o Governador Simão 

Jatene e o General Oswaldo de Jesus Ferreira que é o Comandante Militar do Norte, 

assinaram protocolo que formaliza a instalação do Colégio Militar em Belém. Eu me lembro 
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ainda da época que Vossa Excelência era deputado como eu, que tantas e tantas vezes foi 

solicitado ao Governo Estadual e até mesmo ao Governo Federal, a respeito da presença do 

Colégio Militar em outros estados o mais perto de nós é no Ceará, e que o Pará pudesse 

também dispor de um Colégio Militar. Acreditando todos nós na transformação da sociedade 

por meio da educação. E eu vejo com muita alegria que isso está concretizado, é importante se 

realçar a visão que teve o Governador em ceder para o Exército, o prédio que outrora 

abrigava o Asilo Dom Macedo Costa, quero lembrar que o Dom Macedo Costa foi construído 

pelo Intendente Antônio Lemos, de marcante passagem na vida da cidade de Belém, obra 

extraordinária, que se destinava ao abrigo dos velhinhos, em condição socioeconômica 

precária, para que pudessem ter lá a assistência do Governo para uma vida melhor. Um prédio 

muito bonito, de uma arquitetura majestosa, e que, depois, transformou-se, recentemente, na 

escola de Governo, também uma tarefa meritória. E agora, transfere-se a Escola de Governo 

para lá ser instalado o Colégio Militar, que eu acho que deve ser alguma coisa que todos que 

querem o bem do estado, a educação de melhor qualidade, aberta a todos, aos jovens que 

precisam estudar. Eu acho que é um motivo de grande alegria para nós, e ressaltar também a 

visão e a participação na comunidade do General de Exército Oswaldo Ferreira, porque 

muitas vezes as pessoas que não estão definitivamente radicadas na cidade, vêm em uma 

missão oficial, e algumas vezes não se envolvem tanto com as reivindicações locais. Não é o 

caso do General Oswaldo Ferreira, que tem dado sobejas demonstrações de apreço a esta 

terra por várias iniciativas, por coincidência inclusive sua esposa é servidora do Tribunal de 

Contas da União, esteve conosco inclusive na realização do último Fórum. E a gente fica muito 

feliz de ver quando as pessoas que chegam aqui, por missões importantíssimas, como é 

exatamente o Comando Militar do Norte, que conseguem detectar os anseios pertinentes, justos 

da nossa sociedade e teve a oportunidade, que em conjunto com o Governo do Estado, que 

também se ressalte a visão do Governador, e lá está lá o Colégio Militar. De maneira que é 

uma atitude, um evento que deve nos alegrar a todos, e eu quero aproveitar o momento para 

sugerir, se Vossa Excelência depois de terminar o diálogo com o secretario, julgasse 

procedente e colocasse a proposição a este plenário que se achar conveniente nós possamos 

nos congratular com o Governador por ter proporcionado, logicamente com este contato, com 

este convênio que possibilita já um prédio como é o majestoso prédio do Asilo Dom Macedo 
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Costa, que se transforme no Colégio Militar, por ter dado esta oportunidade de minimizar 

custos de instalação, e ao General Oswaldo Ferreira que juntamente com o governo do estado 

marcará nesta iniciativa uma coisa extremamente meritória em benefício da sociedade, porque 

vai dar oportunidade a muitos jovens que possam passar a integrar o colégio Militar e tenho 

certeza que é o fruto muito positivo para esta terra, e acho que nós integrantes não só como 

instituição, mas como membros dessa sociedade, devemos não só nos alegrar e ressaltar aquilo 

que de bom é feito em benefício do Estado do Pará. Manifestação do Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu vou colocar em discussão, e também em votação a proposição do 

Eminente Conselheiro Nelson Chaves, ao Exército na figura do Comandante General de 

Exército Oswaldo Ferreira, que ele é o Comandante Militar do Norte. E também eu acho que 

tem que ser extensiva ao Governador Simão Jatene, porque foi um termo de cooperação em 

que o atual prédio onde funcionava a Escola de Governo, será destinado ao Comando do 

Exercito, Comando Militar do Norte, para funcionar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A instalação da Escola Militar. É um prédio de, eu 

não sei se todos conhecem, é um prédio de excelente nível. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tombado pelo patrimônio histórico. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aliás, ainda 

tem esse sentido que Vossa Excelência até alerta. Quer dizer, a ocupação devida, correta, 

cuidadosa, ajudará a preservar o patrimônio histórico que nós temos aqui, arquitetônico, 

quando também esta cidade vive lamentavelmente, os jornais todo dia, costumeiramente 

noticiam o abandono de muitos de nossos prédios históricos que retratam a história dessa 

terra, mas que lamentavelmente pouco tem tido o cuidado de quem deveria fazê-lo. Então 

também é uma oportunidade de nós preservarmos um dos prédios mais importantes na história 

da cidade de Belém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Aprovação unânime. Que a secretaria tome todas as providencias. Parabéns 

Conselheiro Nelson Chaves, eu acho que esta Casa tem sempre que apoiar e incentivar as boas 

praticas, creio que é um bom caminho. Eu vou aproveitar essa oportunidade de Vossa 

Excelência para informar ao plenário, ontem esteve presente na presidência do nosso tribunal 

o Secretario Alex Bolonha Fiúza de Mello. E ele veio fazer uma consulta, extraoficial, mas 

formulará a consulta em tese, sobre as escolas profissionalizantes no Estado do Pará. E eu 
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sugeri a ele que na próxima visita a gente pudesse ter uma conversa com os conselheiros. Uma 

conversa muito proveitosa porque considero um grande debate Conselheiro André Dias. Ele foi 

categórico, fez uma reflexão sobre a Secretaria de Educação do Estado, como funciona, e as 

dificuldades de ter ensino de qualidade. O Estado vai dispor de um valor significativo para as 

escolas profissionalizantes, mas se não mudar o formato, a gente não vai ter um ensino de 

qualidade. E foi isso que ele veio em busca, já depois de uma visita a Procuradoria Geral do 

Estado, veio ao TCE, porque eles querem mudar o modelo, inclusive da contratação do 

professor, para poder alcançar justamente o desejo do Estado de formar bem o profissional. 

Há o incomodo muito grande, que as empresas estão se instalando no Estado do Pará, e 

fazendo a seguinte reclamação, principalmente as grandes empresas:“No Pará não tem mão-

de-obra qualificada, e para uma empresa de grande porte, é muito difícil criar uma logística 

para trazer profissionais de fora, e o Pará desperdiça as oportunidades de ocupar esses 

espaços.”. Eu gostei muito da conversa, tem uma minuta do projeto. Ele me informou que têm 

no momento 20 escolas profissionalizantes construídas no Pará, e mais 12 que em breve serão 

entregues também, num total de 32 escolas profissionalizantes. Eu acho isso significativo, 

realmente é uma mudança de paradigma, se a gente conseguir interpretar bem ver o caminho 

para encontrar a melhor solução no sentido de que essas escolas têm um outro padrão de 

funcionamento e de qualidade. Chegamos até a fazer uma comparação com os hospitais 

regionais, que é um outro tipo de gestão, e os resultados têm sido melhor. E eu já fico aqui, 

quero apenas informar, mas em breve vai haver essa conversa, e Vossas Excelências já estão 

convidados. Manifestação do Senhor representante do MPC Subprocurador Felipe Rosa Cruz: 

Senhor presidente eu quero parabenizar a iniciativa do Conselheiro André em fazer com que o 

Tribunal de Contas ativamente participasse dessa campanha Agosto Vermelho. Parabenizar as 

servidoras que foram ao MPC, duas servidoras muito solícitas, educadas e escorreram sobre a 

importância da participação nessa campanha, e eu tenho certeza que a participação dos 

Servidores e dos membros do Ministério Público será significativa. Deixar registrado que lá no 

meu gabinete a adesão foi integral, inclusive desse Subprocurador, e eu tenho certeza que é o 

que deve ter se repetido nos demais gabinetes, e demais setores do nosso órgão. E contem 

comigo dia 26 para somar aí essa fileira desse circulo virtuoso que o Conselheiro André bem 

falou. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero agradecer a 
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participação de todos, proposição do Conselheiro Nelson Chaves em relação ao Colégio 

Militar, os cumprimentos ao General Comandante Militar do Norte e também ao Governador 

do Estado do Pará. E conforme falei anteriormente, fica aqui o convite para uma reunião 

administrativa, incluindo dessa vez o Ministério Público de Contas para tratar da resolução 

sobre a sessão extraordinária que ocorreu dia 18.  Após essas participações, ficou evidenciada 

aprovação dos comunicados a respeito da instalação do Colégio Militar em Belém; e assim 

consubstanciados através dos Ofícios n.ºs 0168 e 0169/2015. 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 nove minutos (10h09min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, 

Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 20 de agosto de 2015. 
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