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ATA Nº 5.335 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (8) do mês de setembro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Auditor Convocado Julival Silva Rocha; e ainda 

o Excelentíssimo Senhor Procurador geral do Ministério Público de Contas Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, 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 Luís da Cunha 

Teixeira, por motivo de férias, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por força maior, e da 

Auditora Milene Dias da Cunha. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia três (3) de setembro, 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 Auditor 

Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Dando prosseguimento 

à sessão, a senhora presidente anunciou a leitura de processo sob a relatoria de Sua Excelência, 

passando, então, a direção dos trabalhos ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias que, incontinenti, informou não haver expediente a ser lido, e, antes de determinar ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, anunciou que o Processo nº 2013/53362-4 

sob a Relatoria da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias Cunha fosse retirado de pauta. 
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Em seguida, o secretário deu prosseguimento a pauta, momento em que foi anunciado o 

Processo nº 2012/51583-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa, 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, com a recomendação formulada pela Controladoria de Pessoal e 

Pensões. 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 2013/52176-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, 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 

sugestão de determinação à SEOP e SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir o registro, e aplicar o Prejulgado 06 deste TCE. Ressalto ainda, a necessidade de 

realização de concurso público nos termos albergados pelo art. 37, II, da Constituição Federal 

de 1988, para efeito de provimento de cargos em caráter efetivo. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50569-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada 

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

seu voto para deferir o registro, ressaltando, a necessidade de realização de concurso público 

nos termos albergados pelo art. 37, II da Constituição Federal de 1988, para efeito de 
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provimento de cargos em caráter efetivo. 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 

2013/53108-3, que trata do Ato de Aposentadoria de Antonio Otacílio de Aguiar, cuja Relatora 

foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/51007-8, que trata do Ato de Aposentadoria de Lucia Maria Fernandes Dias, 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 as retificações 

sugestões pelo órgão técnico (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

devendo o Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, incluir na 

fundamentação legal do Ato de Aposentação, a referência legal concernente as parcelas de 

gratificação incorporada, de nível superior, e de Adicional por tempo de serviço, tais como 

concedidas na Portaria nº 124/2015, de 21.07.2015. 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. Neste momento, Sua Excelência, o Conselheiro 

André Teixeira Dias, restituiu a Presidência à Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, que agradeceu o apoio e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, 

quando foram anunciados os Processos nºs 2013/53325-0 e 2014/51167-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, cujo 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi 
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colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros, com ciência à SEAD das recomendações 

do MPC. 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 2014/50119-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizada pela Secretaria de Estado de Comunicação, cujo 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51156-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pelo deferimento dos registros, com determinações à ADEPARÁ (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros, com ciência à ADEPARÁ das 

recomendações do MPC. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50047-7, que trata 

da Denúncia formulada por Stoque Soluções Tecnológicas Ltda, 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 procedência parcial da denúncia, reconhecendo o vício procedimental do 

pregão eletrônico nº 012/2014, com determinação ao IGEPREV (pausa). A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar improcedente a presente denúncia. Consultado o Plenário, este se 
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manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2010/51824-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de 

Ensinos Fundamental e Médio Palmira Gabriel, responsável Emanuel Alves de Barros, cujo 

Relator foi o Auditor Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, dispensando a multa 

regimental pela intempestividade face à aplicação do Prejulgado nº 14, aplicar, entretanto, 

multa pela não emissão do laudo conclusivo (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, Sua Excelência informou inexistirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, e, incontinenti, colocou a palavra à disposição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, senhores conselheiros, André, Odilon, Julival, doutor procurador, servidores da 

Casa, servidores do Ministério Público de Contas, senhores visitantes do plenário. Bom dia a 

todos. Peço a palavra no dia de hoje, senhora Presidente, porque julgo que esta Casa não pode 

silenciar no registro do falecimento do governador Alacid da Silva Nunes. Quem melhor 

poderá falar sobre este momento que vive o estado do Pará é o grupo dos historiadores, dos 

cientistas políticos, que certamente com a entrada do Governador Alacid Nunes para a 

história, de uma outra forma do que o presidente Getúlio Vargas, que dizia “saio da vida para 

entrar para a história”. O tempo inexorável como é, conduziu o governador Alacid Nunes para 

a história do estado do Pará. E foi uma figura marcante na história política deste estado, a 

partir dos anos 60 e com alguma coisa que se espraia até para a partir dos anos 2000, pois 

teve uma presença extremamente marcante na vida administrativa do estado do Pará. Homem 

de carreira militar, tenente coronel do exército, foi guindado à prefeitura de Belém pós-

movimento revolucionário de 1964. Era o prefeito nomeado de Belém no movimento 

revolucionário, onde houve a cassação de vários mandatos, não entrarei no detalhe do ponto 
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de vista da história do fato ocorrido em 1964 em razão das abordagens, até hoje polêmicas, 

uns registram como revolução outros como golpe. Esses detalhes logicamente não cabem ser 

abordados aqui. Mas o fato é chega o coronel Alacid Nunes à prefeitura de Belém no ano de 

1964. Em 1966 se elege governador do estado do Pará, naquele momento por via direta. Foi 

governador por duas vezes deste estado. Depois voltou ao governo em 1979, não sei se à época 

o conselheiro André Dias deputado federal, mais proximamente na Câmara Federal. E durante 

a sua trajetória, como político influenciou, além de dois mandatos de governador, influenciou 

decisivamente na escolha de outros governadores do estado do Pará. No ano de 1975 foi peça 

fundamental na escolha do professor Aloysio Chaves para governar o estado do Pará em 

eleições indiretas, porque 1966 foi o último ano das eleições diretas para governador, depois 

houve um período que os governadores eram escolhidos pela Assembleia Legislativa. E em 

1979, depois da missão, o Deputado André Dias, os outros todos se apercebem e Vossa 

Excelência também, que militou como eu na parte política, embora bem mais jovem do que eu, 

conviveu com o governador também, vinha a missão Portela, o senador Petrônio Portela que 

era incumbido de ver nas seções regionais do antigo partido majoritário que era a Arena 

depois o PDS, as indicações para então as Assembleias Legislativas escolherem os 

governadores, o governador Aloysio Chaves foi eleito pela Assembleia, sucedendo um dos mais 

honrados homens públicos desta terra que viu brotar das suas raízes, que foi o governador 

Fernando Guilhon. Em seguida do governador Guilhon, escolhe-se o governador Aloísio 

Chaves que obteve na época uma indicação majoritária das várias tendências do partido 

naquele momento e veio buscar nesta Casa, hoje, inclusive, um pequeno reparo da nota do 

sempre bem informado Repórter 70, do jornal O Liberal, dizendo que da época desses 

governadores listados Aloysio Chaves, Fernando Guilhon, Alacid Nunes e se esqueceram de 

colocar o professor Clóvis Moraes Rego. O professor Clóvis Moraes Rego era conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará; e ele foi daqui retirado para ser o vice-governador. 

Como o professor Aloysio Chaves renunciou ao mandato para se candidatar ao senado, 

ocupou o governo do estado não somente em exercício, ele ocupou como governador 

constitucional no estado do Pará. Então houve influência do grupo do governador Alacid 

Nunes na escolha do senador Aloysio Chaves, como governador do Estado e o seu vice, logo 

depois assumiu o governo, para depois transferir de novo ao Alacid, já eleito indiretamente 
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para o cargo de governador, desta vez já levando como o eu vice, o hoje ainda político, embora 

sem mandato, deputado Gerson dos Santos Peres, um dos homens dignos da política deste 

estado. Então, neste sentido foi extremamente importante a passagem dele até – o que eu me 

permito aqui – e estou fazendo isso em rápidas palavras, porque é um tema para que se 

pudesse discorrer por muito mais tempo, é claro com pessoas com muito mais cabedal do que 

eu para fazê-lo, mas houve um grande momento da grande ruptura de 1982, das lideranças do 

PDS, à época, Partido Democrático Social, e o governador Alacid Nunes, por convicções, foi 

sempre um homem, também não se entra no mérito da discussão política, houve na realidade 

um grande racha dentro do partido, que era o partido majoritário; e o governador Alacid 

Nunes decide apoiar na eleição, que era praticamente ganha para o candidato do PDS, que foi 

o empresário e médico, doutor Oziel Carneiro, que foi presidente do BASA e coordenador do 

Projeto Carajás, o governador Alacid Nunes por questões políticas internas no seu partido 

decidiu apoiar o então deputado Jader Barbalho para o governo do Estado. E não fora a ação 

decisiva do governador Alacid Nunes, que não saiu do cargo, continuou até o fim do seu 

mandato, como fizera da primeira vez, esses fatos na história política do Pará ficam 

esquecidos, da primeira vez o governador Alacid Nunes ficou o até o final do seu mandato e 

lutou para eleger o seu vice para o senado federal, doutor João Renato Franco, que foi seu 

primeiro vice em 1966, como o governador ficou até o final do mandato e o elegeu juntamente 

com outro senador muito íntegro e honrado para o estado do Pará, que foi o senador Catete 

Pinheiro. E fica o governador Alacid Nunes no governo, deu suporte ao deputado Jader 

Barbalho; e o deputado Jáder Barbalho vence com pequena diferença ao candidato Oziel 

Carneiro, chegando ao governo do estado do Pará. Eu quero dizer que tive momentos e de 

relacionamento sempre muito afetuoso e fraterno com o governador Alacid Nunes embora na 

minha origem técnica quando passei a ocupar cargos de confiança fui levado a um cargo que 

era exatamente indicado por uma corrente antagônica a ele dentro do mesmo partido. A 

conselheira Lourdes se lembra, o conselheiro André com certeza, fui indicado para ser diretor 

regional do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. O doutor Antônio Maria se 

lembra da época, somos contemporâneos amigos há muito tempo; e ali vivi um momento, quero 

dizer isso aqui porque são testemunhos que não podem faltar e esta Casa precisa, algumas 

vezes, manifestar essas posições, pois estou falando da história, por um interlocutor não 
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credenciado como eu, mas alguns momentos foram vivenciados e precisam ser ditos. Foi 

exatamente no momento do grande enfrentamento, dentro de um mesmo partido. O governador 

que não saía do partido, mas por questões eleitorais encaminhou o seu grupo político muito 

forte para o partido que era naquela altura o PMDB, por onde o governador Jáder Barbalho 

se elegeu. Mas ficou no governo. E aqui eu era diretor de um departamento de saneamento que 

fazia obra na capital, indicado por outra facção política. Posso dizer que esses exemplos que a 

gente deve cultivar politicamente, então não era alinhado com o governador. E nós tivemos a 

demonstração de quanto pode o espírito público, o interesse público ser levado adiante sobre 

os interesses pessoais. A instituição que tive a honra de dirigir, fez na cidade de Belém o 

projeto Promorar, que significa a recuperação de 50 hectares de terra em área urbana, onde 

estão instaladas mais de mil e trezentas famílias, área de charcos, igapó, recuperação de 

comportas; e o prefeito da capital nomeado pelo governador. Nesse período tive a honra e a 

oportunidade de conviver com o prefeito da capital, que havia sido o meu professor na Escola 

de Engenharia. Tendo recebido dele muitos ensinamentos, sendo ele um dos mais fiéis amigos 

do governador Alacid Nunes até seus últimos dias, que foi professor Loriwal Rei de Magalhães. 

E havia de ambas as partes, porque quando há o momento da divergência política, o dom 

Pedro já falava do áulicos e acho que esses áulicos tantas vezes causam males terríveis para as 

administrações. Que houvesse um embate porque nós precisávamos atuar em área de baixada, 

recuperar os canais, manter as comportas para que houvesse além da divergência uma 

situação de pouco convívio com a prefeitura. Deu-se exatamente o contrário. O governador 

mesmo sabendo que as obras que poderiam ser realizadas, logicamente por um departamento 

vinculado ao Ministério do Interior que traria benefícios, como tenho a certeza que trouxe a 

milhares de pessoas, jamais, em nenhum momento atrapalhou a execução dos nossos serviços. 

Muito pelo contrário, pudemos ter tido a honra, que tenho até hoje, junto com o professor 

Loriwal que era o prefeito, de fazer chegar no momento que quando iria começar o projeto 

Promorar, a recuperação dessa área urbana, era ministro do Interior, um homem muito 

diligente, foi muito caluniado pela imprensa do país, que era o ministro Mário Andreazza, 

diziam que era milionário que roubou na ponte Rio-Niterói, morreu com o seu soldo de coronel 

da Aeronáutica. Está aí a pesquisa para provar, o terreno pertencia a COHAB, conselheiro 

André, e havia um impasse, como fazer o trabalho a obra em um terreno do estado. A obra 
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sendo feita poderia trazer ganhos políticos a uma facção política que o governador estava 

dissidente. Todos os passos, todos os contatos de uma maneira educada, cordial, fraterna para 

liberar a área para que o interesse público não pudesse ser contrariado, para que não ficasse 

em segundo plano. Foi feito o Promorar, e depois ele teve a possibilidade lá na frente de 

instalar as mil e trezentas famílias. Esse foi o primeiro contato que eu tive, embora conhecesse 

de família, aqui em Belém havia uma época em que todo mundo era parente ou muito amigo, 

hoje vivemos uma explosão demográfica fantástica, e então tivemos esse contato 

administrativo. O segundo, foi na faixa política. Quando eu tive a honra de ser o presidente do 

PSDB, Vossa Excelência, conselheiro André Dias também foi depois. Tive a honra de puxar 

para dentro do nosso partido na ocasião. Hoje não podemos falar em política, estou me 

reportando a fatos históricos, tive a oportunidade de trazer uma operosa e diligente prefeita do 

município de Irituia para ser a nossa companheira, como tive a honra e o privilégio de puxar 

para dentro do partido o irmão do doutor Antônio Maria Cavalcante, doutor Ophir 

Cavalcante, homem que honrou esse estado, presidente nacional da OAB, presidente regional. 

Esteve funcionário deste Tribunal, fui saber no momento em que se fez a homenagem póstuma 

ao doutor Ophir Cavalcante, e outras tantas condições; mas ali nós já estávamos numa 

condição diferente; e eu na minha cabeça tantas vezes se passava o filme, que quando o 

governador Alacid Nunes chegou como prefeito na época da revolução, eu era um menino, 

conselheiro André Dias. E via aquela figuras todas proeminente da política paraense; e jamais 

imaginaria que um dia pudéssemos chegar a sentar na mesma mesa, por vários momentos, e 

andar esses rincões todos os estado do Pará, no baixo Amazonas, região do Tocantins, Marajó, 

áreas urbanas de Belém na companhia do ex-governador Alacid Nunes; e foi decisivo também 

o papel dele quando conseguimos formatar a coligação para lançar o governador Almir 

Gabriel que havia sido secretário de Saúde do governador Alacid Nunes e indicado por ele na 

substituição acontecida no momento de1983, assumindo o governador Jáder Barbalho. Por 

noventa ou cem dias assumia como prefeito um outro homem que considero muito honrado, 

amigo dele, foi o prefeito Sahid Xerfan. Passou cem dias nomeado pelo governador e o 

governador á época nomeou Almir Gabriel, que era da secretaria de Saúde para a prefeitura 

de Belém. E hoje vejo nos jornais o respeito em que o doutor Hélio Franco, que esteve aqui por 

ocasião da sexta da Integração, como secretário de Saúde Adjunto. Que é um homem de 
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convicções, vamos dizer assim, socialistas, fazendo elogios a forma administrativa do 

governador Alacid Nunes, eu vou mais além. Porque quando o Alacid indicou o falecido 

médico, doutor Almir Gabriel para secretário de Saúde, também foi um alarido. Homem de 

revolução no governo. Almir Gabriel era cor de rosa, assim se dizia pelas idéias socialistas 

que tinham e ele fez a indicação de comum acordo com o governador; e o Almir Gabriel chega 

a prefeito de Belém; e daí vai para o senado. Quando chegou no ano de 1994, Almir senador, 

veio disputar o governo do estado. As facções no estado do Pará se dividiram. Vossa 

Excelência, conselheiro André Dias, já participava fluentemente disso, a conselheira Lourdes 

também testemunhou esses eventos, assim como o conselheiro Luís Cunha e também o 

conselheiro Cipriano Sabino, embora tenha participado daquele momento em outro 

agrupamento político, foi o momento mais difícil da articulação, exatamente fazer a coligação 

do senador Almir Gabriel com o operoso prefeito de Belém, à época, doutor Hélio Gueiros. 

Essa costura, invoco o testemunho aqui da conselheira Lourdes foi feita por nós no salão do 

Equatorial Palace Hotel para convencer os dois, que alguns anos antes, quase haviam 

disputado a prefeitura de Belém, ocasião em que o doutor Almir Gabriel renunciou à disputa. 

Então nessa textura toda, havia a nossa intermediação por ser presidente do partido, sentamos 

à mesa com próceres de outros partidos para conseguir que pudéssemos fazer a coligação, 

enfim, vitoriosa, que trouxe ao governo do estado do Pará, o médico Almir Gabriel. O coronel 

e ex-governador Alacid Nunes, com aquela imagem já distante da política, mas com o 

tratamento sempre cordial com o meu desempenho técnico, mas na área política Vossa 

Excelência sabe, a frequência dos mesmos palanques, dos mesmos discursos, gerou uma 

afetuosidade, uma intimidade, uma cordialidade e uma amizade que permaneceram durante 

todas as nossas vidas. Então, uma figura iminente que desaparece, foi um homem honrado na 

vida pública. O filho, Hildegardo, eu assisti a entrevista, dona Marilda, uma mulher exemplar 

na vida pública do estado do Pará, também, e essas agruras políticas, e encontros, até que o 

governador reconhecia que até por uma imposição dele havia prejudicado a indicação da dona 

Marilda à prefeitura de Soure, diz o Hildegardo: “Pois é, no dia seguinte. Firmou-se o 

compromisso numa noite; e no dia seguinte, aqueles que se haviam comprometido, já no dia 

seguinte haviam mudado de opinião”. Isso infelizmente na política acontece, lamentavelmente, 

é raro as pessoas honrarem com as palavras. E eu queria dizer que o Pará perde uma parte da 
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sua história, a memória fica, mas quero dizer ainda que a família deve ter muito orgulho, 

porque ele que foi um homem honrado em todas as funções que desempenhou, deixando a 

marca inquestionável do homem trabalhador, do madrugador, de querer fazer, que aqui e ali o 

atrito político faz parte da vida de todos nós, mas deixou para a família a marca da honradez, 

da dignidade, do desejo de ser útil a sua terra. Neste momento quero propor que o Tribunal de 

Contas que no estado teve grande participação, veio buscar aqui no plenário deste Tribunal, o 

vice do professor Aloysio Chaves, e a roda do destino, professor Clóvis nunca havia disputado 

nenhuma eleição partidária, foi o governador que teve depois o privilégio de transferir 

novamente o governo do estado, como governador constitucional, ao governador Alacid Nunes. 

Quero manifestar ao Hildegardo, Ricardo, Alacid Júnior, a toda a sua família e, em especial, à 

dona Marilda, amiga de décadas de minha mãe Mariinha, que mantém uma amizade 

extraordinária e dizer que o Pará perde com a morte, o destino inexorável, teve a felicidade de 

viver noventa anos, de reunir em torno dele seus familiares e amigos e ter uma coisa 

importante, e admirava figuras como Fernando Guilhon, a possibilidade desse anonimato 

gostoso, sem medo de sair no meio da rua, no interior, na capital, olhando nos olhos das 

pessoas sem o medo de receber uma agressão verbal que seja; e ser um homem que bem 

convivia com as pessoas. Eu fico bem à vontade, porque lá na minha origem eu era de grupo 

diferente e convergimos depois na chegada, no preparo da dificuldade de que era agregar, 

conselheiro André, adeptos à candidatura de Almir Gabriel, porque quando Almir Gabriel era 

lançado ao governo, era quase um azarão, muito inferiorizado e houve essa costura política e 

fez dele, como também deu vitória grandiosa, neste estado ao presidente Fernando Henrique, 

era a dupla da campanha ao governo. E então eu quero propor neste plenário, especialmente à 

dona Marilda, conselheira Lourdes Lima, a expressão do nosso respeito, a solidariedade de 

todos nós à dor da família, Deus haverá de dar conformação, neste exemplo de vida que 

dignifica e que seus filhos devem se honrar, e especialmente dirigido a ela, porque foi uma 

pessoa extraordinária o ex-governador Alacid Nunes uma pessoa extraordinária na questão 

dos acessos sociais, nas promoções dos eventos em prol daquelas pessoas desvalidas, 

necessitando da ajuda do estado e dona Marilda é uma figura com expressividade da 

elegância, da discrição, da cordialidade e com muita vivência na área social, que herdou do 

seu pai, o deputado estadual Doutor Abel Figueiredo, e com uma classe espetacular; de 
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maneira que é uma figura reverenciada em toda a nossa sociedade, independente dos credos 

políticos e religiosos, pelo respeito que ela trouxe à figura que se chamava, como hoje ainda se 

chama a primeira-dama, e que não ficou encastelada nisso; pelo contrário, ela ia para as ruas 

em direção aos pobres, em especial aos idosos; e quero dizer que neste momento em que se 

atravessam as dificuldades, em que todos estão aqui solidários e pedindo a Deus que acolha a 

alma do ilustre ex-governador e dê à sua família a paz e a conformação necessária nesse 

momento em que todos nós sentimos como uma perda para a sociedade do estado do Pará. Eu 

queria aproveitar também, na mesma linha, encerrado este pronunciamento, pedir para a 

Secretaria fazer o desmembramento. Senhora Presidente, Senhores Conselheiros, quero dizer 

que a imprensa do Pará perdeu neste final de semana um grande jornalista. Frank Siqueira, 

chamado de Franca Siqueira, de extraordinário brilho, conhecedor como poucos dos 

problemas estruturais do estado do Pará, do desenvolvimento, homem de muita percepção, 

cordial no relacionamento. Tive a honra de ser seu amigo e a imprensa do Pará sofre um das 

grandes perdas, como sofreu há pouco tempo, com a morte de Walmir Botelho editor do jornal 

O Liberal. Quero então expressar também à família do jornalista Frank Siqueira e ao jornal 

Diário do Pará. Ressalto que emprestou o seu trabalho no jornal A Província do Pará, ao 

jornal O Liberal e onde atuava recentemente: jornal Diário do Pará. A expressão da nossa 

solidariedade e dizer que ele foi e deixa a marca reluzente da sua Inteligência a todos aqueles 

que buscam na imprensa do Pará os conhecimentos para expressarem as suas opiniões. O 

jornalista Frank Siqueira sempre foi de muita honestidade, muito critério, de muito 

conhecimento e de muita profundidade em todos os temas que abordava, sempre visando o 

interesse do nosso povo e da nossa sociedade. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Antes de colocar em votação, eu gostaria de 

pedir ao representante do Ministério Público para também acrescer. Conselheiro Nelson, eu 

acredito que todos nós que conhecemos o Governador Alacid Nunes, o Coronel, como a gente 

costumava chamá-lo, Vossa Excelência expressou muito bem, e quando Vossa Excelência diz 

que poderia ser um historiador, Vossa Excelência deu aqui uma lição de história para todos 

nós, inclusive a mim, que tenho um pouco de vivência nessa história, mas que muitas palavras 

que foram aqui proferidas por Vossa Excelência eu ainda desconhecia alguns momentos que 

Vossa Excelência aqui coloca. O que eu gostaria apenas de dizer, para mim também foi uma 
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consternação ontem, porque eu estava no interior do interior, e quando ontem eu cheguei à 

cidade de Irituia eu me desliguei um pouco nesse final de semana. E quando eu cheguei à 

Irituia o telefone começou a entrar em área, comecei a entrar na cidade, e logo recebi pelas 

redes sociais a informação do falecimento brusco do Coronel Alacid, que nos seus 91 anos, 

apesar de toda a sua história, como foi aqui bem decantada pelo nosso Conselheiro Nelson 

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

acho que um aborrecimento ele teve comigo, porque na época que Vossa Excelência saía como 

eu de um partido, ele fez tudo, Conselheiro André, para levar a Prefeita para o partido dele, 

nós pegávamos a coligação, e eu fiquei devendo essa generosidade da Conselheira Lourdes de 

ter acreditado na minha voz, não que desacreditasse no Governador, mas ela escolheu nos 

acompanhar, e foi muito bom para a sigla que nós tivemos lá, e que Vossa Excelência teve 

também, ele sempre olhava para mim e dizia: “Eu não vou perdoar essa. Tu levaste a Lourdes 

para o seu partido e me deixaste de mãos abanando.” Mas isso era um detalhe do nosso 

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

Oliveira: É verdade, ele me levou, eu era do PTB, para participar da agremiação do PFL, e o 

Conselheiro Nelson também nos convidou para o PSDB, e nós optamos em aceitar o convite, 

que também logo fomos eleitos por dois mandatos para deputada estadual pelo PSDB, no qual 

Vossa Excelência também, Conselheiro André Dias, fez parte. Inclusive fomos companheiros 

naquela época, e pelas mãos do então Presidente Nelson Chaves a gente conseguiu escolher, 

tínhamos duas escolhas, e fizemos a opção pelo PSDB a convite do amigo Nelson. Mas o 

Coronel sempre tinha, Doutor Antônio Maria, aquela teima que a gente optou pelo PSDB. Mas 

ele sempre foi um grande amigo nosso. Eu me lembro que ele era o governador à época, o meu 

esposo era vereador, foi vereador por 6 anos, e ele, Conselheiro André, o Governador Alacid, 

no seu segundo mandato, a Casa Governamental era aqui na Magalhães Barata, onde hoje é o 

Museu do Estado, e ele vinha para Belém de ônibus, mas ele descia na Rodoviária, pegava 

outro ônibus, e muitas vezes não tinha portas fechadas para os seus amigos, como o caso do 

José Tavares de Irituia, da Professora Leia, que era Diretora das Escolas do Estado em Irituia. 

Amigos de chegar, anunciar e adentrar à casa do Governador e sentar ao redor da mesa do 

café com ele. Eu nunca esqueci de quando estava deputada às vezes eu dizia que meu marido, 

como vereador, tinha muito mais acesso direto ao Governador Alacid Nunes, porque muitas 
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vezes o protocolo era bem mais difícil para o deputado ou a deputada chegar até o governador. 

Tinha que marcar audiência e tudo mais. E àquela época era tão fácil de chegar e ser recebido 

pelo governador, mas Vossa Excelência disse, deixou no registro de hoje que o Pará perde, eu 

acredito, quero acrescentar, me permita acrescentar, que não só o Pará, mas o Brasil, porque 

a gente procurou um pouquinho ontem da história dele, e a gente observou o que Vossa 

Excelência já citou aqui. Ele era militar, foi formado pela Academia Militar das Agulhas 

Negras, na Escola de Educação Física do Exército. A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

no Rio de Janeiro. E o Coronel Alacid Nunes foi comandante da Zona Militar Norte em Recife, 

veja só, esse Ilustre paraense, em 1960 foi Secretário de Segurança do então Território Federal 

do Amapá, que hoje é o estado do Amapá, mas na época era Território Federal. E Vossa 

Excelência já fez o relato da história dele como governador do Pará e tudo mais, mas ele 

também foi delegado do Comando Militar da Amazônia e Presidente da Comissão de 

Abastecimento Regional da 8ª Região Militar. Vossa Excelência também falou muito da 

trajetória dele como político, mas ele, além dessa trajetória política, teve também um momento 

empresarial quando, na região nordeste do Pará, comandou, dirigiu, a maior fábrica de 

cimento do Norte, aqui no Pará, que é a Fábrica de Cimento de Capanema, onde foi um dos 

dirigentes ou dirigente geral dessa fábrica. Então o que se percebe é que por todos os lugares, 

os cantos, as funções que ele exerceu, e Vossa Excelência que já o fez de forma brilhante, a 

atuação, o relato da atuação deste homem público, deste estadista, deste homem que conciliou 

a convivência familiar, a sua esposa também, eu quero me somar às palavras do que Vossa 

Excelência falou aqui, do trabalho de Dona Marilda Nunes e dos seus filhos. Teve um filho que 

foi vice-governador do Estado. É atualmente Secretário de Estado de Agricultura. Já exerceu 

também várias funções seguindo, eu acredito que a sua família, seus filhos, o exemplo deste 

homem que partiu ainda com uma coragem, uma dedicação. Eu o encontrei pela última vez 

quando faleceu também bruscamente, agora na Semana Santa, um servidor aqui do tribunal, o 

Servidor José Luís da Costa. Coronel Alacid era muito amigo também de todos nós, inclusive 

do Conselheiro Lauro, que se não me engano foi Presidente da Assembleia Legislativa à época. 

Foi de outro governo, mas eles eram muito amigos. E nós nos encontramos no velório do 

servidor José Luís da Costa, que era o pai do Peixoto, e ele era muito amigo da família 

também. Encontramos lá com Dona Marilda, e passamos alguns momentos no velório deste 
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servidor conversando. Ele lamentando a morte, e hoje, de repente, nós aqui, como é a vida, 

também lamentando a sua passagem, porque eu acredito que as pessoas que tem a 

memória na história não morrem, eles passam, eles partem. Então o governador, coronel, o 

amigo, passou desta para outra vida deixando na história a memória de muitos feitos pelo 

estado e pelo Brasil, também como Deputado Federal. E como Vossa Excelência disse: 

“Dá uma obra a história da vida de Alacid da Silva Nunes, pelo Pará e pelo Brasil”. 

Portanto, parabenizo Vossa Excelência por esse momento e estamos de acordo, apenas 

pedindo que acrescente ao que Vossa Excelência aqui se manifestou, e nós estamos de 

acordo, vou colocar em votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor representante do 

Ministério Público de Contas Procurador Geral Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: 

Presidente, Conselheiros, Colegas do Ministério Público e Servidores. Eu não poderia ficar 

silente nesse momento triste para a história do Pará. O Conselheiro Nelson Chaves disse 

que nós somos contemporâneos, basta olhar nossos cabelos brancos, vocês estão vendo que 

nós somos testemunhas dessa história. Pela primeira vez eu comecei a trabalhar, e tenho o 

início da minha carreira pública no primeiro Governo do Coronel, do Governador Alacid 

Nines. Eu trabalhava como escriturário da Secretaria de Estado de Governo, onde era 

titular o professor Clóvis Moraes Rêgo, e, portanto, eu tenho uma dívida muito grande de 

gratidão, de amizade e de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Governador 

Alacid Nunes para a história do Pará, que foi muito bem descrita pelo nosso Conselheiro 

Nelson Chaves, que vivenciou a parte política, eu não estava na parte política, eu 

simplesmente participei, vivenciei todas as coisas que poderiam vir a público. Eu sempre 

fui curioso, queria saber o que estava acontecendo, até porque eu estava no governo. Mas 

eu fico feliz de poder prestar uma homenagem ao Governador Alacid Nunes, a sua família, 

e me associar às manifestações não só ao governador como também ao Jornalista Frank 

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

Oliveira: Também gostaria de me associar às manifestações de Vossa Excelência no que 

diz respeito ao Frank Siqueira pelo seu falecimento. E coloco, nesse momento, à votação 

primeiro do voto de pesar a todas as manifestações aqui proferidas pelo Conselheiro 

Nelson, no que diz respeito ao brusco falecimento do ex-governador Alacid da Silva Nunes, 
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e ao que ele propõe à família e demais instituições as quais ele ainda participava e, em 

segundo plano, às manifestações e a solicitação de voto pelo falecimento do jornalista 

Frank Siqueira. Realizada a votação, com aprovação unânime, as matérias ficaram 

consubstanciadas através dos Ofícios n.°s 0172 a 0175/2015. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor representante do MPC Procurador Geral Antônio Maria Filgueiras 

Cavalcante: Bem, nós nos manifestamos ainda agora a respeito dessa questão do ex-

governador Alacid Nunes. Agora eu gostaria de fazer duas comunicações ao plenário, uma 

no sentido de desejar também uma breve recuperação à nossa colega e amiga Conselheira 

Substituta Milene, em nome pessoal e em nome do Ministério Público. E a segunda 

comunicação, que eu queria fazer, que é um registro necessário e imprescindível, que é 

agradecer o Tribunal de Contas Estado, em nome do seu presidente, Conselheiro Luís 

Cunha, quanto ao nosso apoiamento ao Ministério Público Federal das 10 medidas contra 

a corrupção. Nós designamos a colega Procuradora Silaine Vendramin para tomar conta e 

fazer esta programação. E a Doutora Silaine se desempenhou de uma maneira excepcional, 

uma divulgação nunca antes vista em nosso MP, e que se resultou neste último domingo na 

nossa ida à Praça da República, onde todos os procuradores lá estiveram, inclusive vários 

servidores também, e onde nós vimos uma coisa que é aquilo que é o sentimento do povo. 

Todos que passavam lá pediam para assinar, queriam participar, ninguém aguenta. Então 

todos estavam lá participando, era uma fila imensa, nós tivemos mais de mil assinaturas em 

uma manhã. Foi das 9h da manhã até 1 hora da tarde. Então nós angariamos na Praça da 

República mais de mil assinaturas. Isso é uma demonstração inequívoca de que o povo 

quer realmente participar, quer acabar com esse câncer que tem da corrupção que está 

corroendo toda a sociedade, está ocorrendo as nossas instituições. E, portanto, eu quero 

deixar bem claro e agradecer o Tribunal que nos deu o apoio através do seu presidente, e 

também a nossa querida amiga e Procuradora Silaine, que desempenhou as funções que eu 

deleguei de uma amaneira excepcional, e o êxito foi retumbante. E, portanto, eu só tenho 

que parabenizar, não só o pessoal dos nossos colegas do Ministério Público de Contas, 

como seus servidores, mas também a sociedade. Parabenizar a sociedade, porque sempre 

que é convocada, ela está lá presente, porque também está participando de tudo o que está 
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acontecendo e quer mudanças, tanto que as mudanças que estavam lá assinando, todos, 

foram mais de mil assinaturas em 3h apenas de movimentação. Então muito obrigado, eu 

só queria fazer esse registro porque esse registro é importante, e o agradecimento ao 

Tribunal de Contas pelo apoio que deu a todos nós do Ministério Público de Contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Doutor Antônio 

Maria, você sabe o que acontece que me deixa bastante triste nesses processos todos: é que 

a manifestação à sociedade é pela forma e não pelo conteúdo. Se Vossa Excelência for 

observar o espaço que foi dado na imprensa para o conteúdo das assinaturas, foi nenhum, 

não registraram os 10 itens. Ainda no jornal de ontem não foram listados. Ontem eu estava 

verificando e procurei uma página inteira falando e não tinha nenhum item listado. Na 

televisão também citaram e não citaram os itens principais, mas as pessoas dizem assim: 

“Eu quero que mude, porque está difícil”. Lembro a história do condomínio, quando a 

gente mora em um prédio, Conselheiro Nelson, todo mundo reclama do síndico, mas 

quando vão à reunião do condomínio as pessoas não participam. Se nós não participarmos 

da reunião do condomínio Brasil, do condomínio Pará, as mudanças não vão ser muito 

profundas, Conselheira Lourdes, elas só vão trocar os nomes das pessoas, mas não vão 

trocar as condutas. Coronel Alacid, muito interessante Conselheiro Nelson, porque Vossa 

Excelência falou exatamente o âmago da mensagem que eu passei para o Hildegardo 

ontem, ontem não, no domingo. Guardo dele bons exemplos, e ele deixou bons exemplos, 

por isso realmente ele sai da vida e entra para a história. Tem muitas pessoas que são 

notórias, e que ocuparam elevados cargos públicos, mas às vezes com toda a notoriedade e 

com os cargos todos que ocuparam não deixam sequer um bom exemplo, a não ser o 

exemplo de dizer, não faça o que esse cara fez. Já o Coronel Alacid é um personagem 

diferente, ele deixou bons exemplos de conduta, conduta ética, conduta moral. Vossa 

Excelência fez uma importante reverência à importância da Doutora Marilda na 

construção do homem público Alacid Nunes, porque aonde lhe faltava humanidade pela 

condição da hierarquia militar, sobrava nela esta humanidade, e na composição os dois 

formavam então um único ser público que realmente vai guardar na memória de todos nós 

como um grande governador, nas duas vezes que passou pelo mandato. Realmente 
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testemunhei, junto com Vossa Excelência, várias etapas da participação do Coronel Alacid 

Nunes na vida pública, e que guardo sempre a maneira sempre séria, correta, honrada com 

que cada decisão dele era tomada e justificada, pois era um cara justo. 90 anos é uma bela 

idade, torço para um dia chegar lá, e os 90 anos dele deixam registros indeléveis na 

história do nosso estado recente, por isso eu acompanho com tanta determinação e com 

tanta justiça o voto que Vossa Excelência propôs de pesar. O jornalista Frank Siqueira 

também deixou escrito na história do estado, através das suas colunas e textos, registros 

muito importante, não só da sua opinião, porque ele não apenas registrava o fato, ele 

opinava pelo fato, mas a oportunidade do registro do fato de forma corajosa, mas quando 

opinava ele tomava uma posição, e nem sempre era a posição do politicamente correto. Ele 

falava o que tinha que ser falado, e isso o distinguiu e o distinguirá sempre na história. 

Então os três assuntos que nós abordamos, eu cumprimento o empenho do Ministério 

Público, pela ação junto à praça, e que mostrou que a coleta de mil assinaturas é uma 

coisa muito importante na participação do contexto nacional. Mas deixando o registro que 

as pessoas não devem apenas em um momento de crise participar, mas tem que entender 

que antes de ter a crise, você tem que participar para que não tenha crise, e no coração as 

duas perdas, realmente eu me sinto triste essa manhã, como estão ali as bandeiras a meio 

mastro, aliás, com justiça colocada, me sinto enlutado também, obrigado! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria me associar à 

intervenção do Conselheiro André, que abordou depois dos nossos votos de pêsames. Eu 

queria me associar ao que disse aqui o Ilustre Procurador Doutor Antônio Maria, porque 

disse na sessão passada, se não me engano, com a idade que temos, espero que Deus seja 

benevolente conosco, mas eu tenho uma tristeza de constatar, pode ser que esteja 

enganado, se eu tiver não há nenhum problema, que me corrijam, não deixarei para os 

meus filhos e meus netos o Brasil que eu sonhei. Essa medida do MP tem que ser aplaudida 

por todos e, minimamente, quero dizer nesta Casa, não vou dizerem outras tantas que 

passei, mas aqui algumas pequenas medidas, modestíssimas propostas que temos feito, que 

só conseguem decolar pela crença, pela generosidade dos nossos colegas de plenário e do 

Ministério Público, pela dedicada participação dos servidores, mas todas elas buscam, 
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pelo menos na minha intenção, alcançar o controle social, que é a única forma que nós 

poderemos reescrever no campo da seriedade e da honradez a história deste país. Eu sou 

um cidadão, e observo pelos cargos que até ocupamos, e quero dizer que devemos buscar 

isso. Honrei-me muitíssimo dos mandatos políticos que tive, e por tantas vezes fico triste 

nas pesquisas de opinião pública, quando o legislativo brasileiro se encontra na mais baixa 

cotação, porque ali é a pujança da alma, é a representação das minorias. E na hora que a 

sociedade não crê em seus representantes, isso é extremamente grave. Eu falava na sessão 

passada, aliás não precisa, está gravado, sou do tempo que meu pai me contava que um fio 

de bigode vale mais do que a assinatura, que nós devemos ser absolutamente coerentes e 

ter a coragem de sustentar os seus pensamentos em qualquer plenário, sem o desejo de 

atingir a honra de quem quer que seja. Mas dizia que invocando o exemplo da atriz Bibi 

Ferreira, ícone do teatro, da arte brasileira, ao responder a entrevista do jornalista 

Roberto D’Avila, que perguntava a ela, o que a levava ao longo desse tempo a tanto 

sucesso, ela não hesitou, olhou para ele e disse: “O que me trouxe até aqui foi minha 

credibilidade.” Então quando vejo algumas passeatas, e vejo algumas figuras nas 

passeatas, pretendendo mudanças, pretendendo reconstituição de modelo, Doutor Antônio 

Maria, Vossa Excelência tem uma vida honrada ao longo do tempo dentro do Ministério 

Público, desde o tempo que serviu com o Governador Alacid Nunes, eu às vezes fico a me 

indagar, não sei se estou vendo essas figuras pretendendo mudanças, em certas situações, 

empunhando bandeiras, não sei se estou desinformado, não sei. Então eu queria dizer em 

relação ao Ministério Público que a palavra da credibilidade que fala a atriz Bibi Ferreira, 

é que a medida não pare, porque quando falei aqui, até me propus a um trocadilho, 

dizendo que a justiça no Paraná é demoro e a justiça no Brasil demora. São casos 

absolutamente de processos, os próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal, quer 

dizer, é o que nós buscamos nessa Casa, é o julgamento contemporâneo das coisas, as 

pessoas vão passando no tempo. Então nessa campanha que foi bonita, veja as assinaturas 

que passaram de mil, é que essa continuidade, essa busca com o entendimento da 

sociedade, não pare, porque a sociedade vai ficar cobrando, e agora? Houve as 

assinaturas, as pessoas expuseram as suas posições, se solidarizaram e, certamente, vão 
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sentir necessidade de serem informadas ao longo do tempo sobre as medidas que foram 

elencadas. O Conselheiro André colocou com muita propriedade, atingiu o cerne da 

questão, elas deveriam ter sido mais divulgadas na sua profundidade para a população, 

que vai ficar na expectativa. Então é uma atitude extremamente correta, alvissareira, 

patriótica, mas que tenha da nossa parte o estímulo pela palavra, porque isso não cessa, 

sob pena de cair no descrédito, que é o que todos desejamos que não aconteça. Então 

quero parabenizar a ação do Ministério Público, quero enviar os nossos votos de pronto 

restabelecimento para a Doutora Milene, nossa Conselheira Substituta, que faz falta na 

sessão plenária de hoje. E também quero dizer a Vossa Excelência, presidente, desejar-lhe 

nesse espaço de tempo em que está presidindo esta instituição, que Deus a abençoe nesta 

tarefa, que continue a tomar as medidas necessárias, na condição do presidente ter se 

ausentado com total tranquilidade, sabendo que a Casa ficará muito bem cuidada por 

Vossa Excelência. E eu, modestamente naquilo que puder ser útil ao desenvolvimento do 

seu trabalho, quero me colocar à disposição para isso. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de agradecer, faço 

minha as palavras de Vossa Excelência no sentido da manifestação no que diz respeito ao 

Ministério Público de Contas, nós nos associamos aos votos de parabéns. E também quero 

agradecer o apoio de cada um dos senhores, temos certeza que vamos contar com o apoio 

de Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, já estamos contando também com o apoio do 

Conselheiro André, que é o nosso corregedor, Doutor Odilon, que é o nosso Ouvidor, 

Doutor Julival, se Deus quiser nós vamos estar juntos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira, eu quero dizer o seguinte: 

nesta cartilha do tribunal que está divulgando o TCE-Cidadão, eu quero me referir 

especialmente ao Conselheiro Odilon, porque a implantação do TCE-Cidadão, a 

divulgação, ela traz junto dela, e isso acho que já abordamos, eu e ele, a condição 

indispensável, insubstituível, da informação de uma Ouvidoria desta Casa, e ele está 

fazendo um trabalho belíssimo de organização. Se esta Ouvidoria não der a resposta 

daqueles que nos solicitam, nós corremos o risco de ver desperdiçado um trabalho 

belíssimo. Então isso enche de responsabilidade todos nós, exatamente o que eu digo, é a 
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continuidade, porque alguém que busca a denúncia, no sentido não do denuncismo barato, 

mas do emprego da verba pública, ele tem uma responsabilidade que trouxe para nós com 

a implantação da Ouvidoria, uma responsabilidade multiplicadora nos nossos ombros, 

porque ele tem sido acessado, e é a porta de entrada dessas demandas, desses anseios, 

destas postulações. E eu digo que o tribunal, na medida em que implantou a Ouvidoria, ele 

dá voz a quem não tem, porque muitas pessoas que não tinham a oportunidade de fazer a 

reclamação, de fazer um pedido, de pedir um socorro, agora com a implantação da 

ouvidoria eles estão tendo essa oportunidade de estar sendo demandado, e nós temos que 

corresponder, como instituição, para dar essa resposta que ela espera. De maneira que eu 

quero saudar, com tudo isso, dizer da admiração do trabalho, todo o material que sai desta 

Casa, que a gente pode, especialmente no que se refere aos treinamentos, a escola, a 

Ouvidoria é indispensável. E indispensável será que essa estrutura possa dar a resposta 

que por meio da Ouvidoria as perguntas têm chegado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, não tenho 

dúvida de que com certeza nossos sonhos acontecerão. E eu quero dizer da minha 

tranquilidade, e me coloco à disposição de cada um dos senhores conselheiros, do 

Ministério Público, dos servidores. Estou ocupando temporariamente esse período que o 

nosso presidente precisou tirar parte de suas férias, mas eu conto, tenho certeza, com todos 

os senhores, com os servidores. Inclusive com a nossa Conselheira Substituta que eu 

também me somo pelo momento da recuperação da saúde dela, e também do servidor 

Walmir, que nesse momento estava aqui conosco e precisou se ausentar por conta de mal 

estar, que ele precisou procurar cuidados médicos. A gente também quer se solidarizar 

com a Doutora Milene e com o Walmir, que é um dos que nos auxilia aqui neste plenário. 

Mas eu estou muito feliz e tranquila, por isso gostaria de me colocar também à disposição, 

os compromissos estão redobrados, mas eu tenho certeza que cada um dos conselheiros, do 

nosso Ministério Público, dos servidores, vão estar de mãos dadas para que o nosso 

Presidente Luís Cunha possa ficar tranquilo, inclusive quanto ao apoio ao MP que vem 

sendo dado pelo Presidente Luís Cunha. Eu tenho certeza que nós vamos estar atentos e, 

apoiando esse projeto e outras demandas que possam vir, que a gente possa estar também, 
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à medida da nossa possibilidade, estarmos diante dessa parceria. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: 

Presidente, eu só queria fazer um reparo ao equívoco incorrido pelo Conselheiro André, 

que falou que não foi publicado, eu gostaria que ele verificasse no último domingo, no 

Jornal O Liberal, no caderno “Poder”, às páginas 5, estão publicadas as 10: “Veja as 10 

medidas para agilizar a justiça”. Isso não é um fim sem ermo, as 10 medidas são apenas 

uma proposta que vai se desdobrar em mais de 20 ações que serão levadas, porque nós não 

pudemos fazer, mas serão levadas ao legislativo para que sejam então feitas as leis 

necessárias. Então aqui são propostas feitas pelo Ministério Público Federal, 10 propostas, 

que se desdobrarão em mais de 20 atos que serão submetidos ao legislativo. Então isto 

aqui realmente foi publicado. Está publicado e é de conhecimento de toda a população, não 

só do Pará, mas do Brasil inteiro, porque a campanha não é nossa, a campanha é do 

Ministério Público Federal, que nós simplesmente estamos encampando e estamos dando a 

projeção aqui no estado do Pará. Mas a campanha não é nossa, a campanha é do 

Ministério Público Federal em todo o Brasil. E esta campanha está sendo recepcionada 

com grande receptividade em todo o Brasil. Nós temos que angariar mais de 1,5 milhão de 

assinaturas no Brasil inteiro até um determinado prazo para podermos entrar com uma 

ação que é a necessária para tentar mudar “status quo” que agora se apresenta. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O que eu me 

referia, Doutor Antônio Maria, não é que não tenha sido feita nenhuma publicação, é que 

em 10 publicações, 1 constava. O que me refiro é que quando a gente faz uma propaganda 

de um produto a gente fala das qualidades do produto, não basta dizer que existe o 

produto. A forma de apresentar o produto faz com que seja maior ou menor a sua adesão, 

ou que a adesão seja mais ou menos consciente, entende? Eu estou lhe dizendo que eu 

procurei na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, só que todos os dias foi falado que 

existiria o evento, que iria ser coletado a assinatura. Tem uma página inteira na segunda-

feira, 1, ou 2 até, falando do evento, mas toda vez tinha que bater de volta e dizer: “Esses 

itens são importantes, esses itens são modificadores.” Porque mais importante do que o 

evento é a modificação. A razão do evento é o texto. E se Vossa Excelência solicitar que 
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faça um clipping dessa última semana, o senhor vai observar: “Pôxa, olha, talvez não seja 

tão equivocada a posição do André, e que a posição do André não é destrutiva, pelo 

contrário, procura ser construtiva para tentar mostrar que a razão do evento são os 10 

itens.” Quer ver uma coisa? Conselheira Lourdes a senhora sabe quais são os 10 itens? A 

senhora sabe algum dos itens? O Senhor sabe Conselheiro Nelson algum dos 10 itens? Eu 

não sei. Vocês conhecem os 10 itens? Quer dizer, isto tem que ser, porque a motivação das 

pessoas participarem é muito maior; porque elas foram contaminadas pelo item, então a 

modificação pode ocorrer.  Eu estou dizendo que é coisa que a gente faz há muito tempo, 

não é Conselheira Lourdes? Para a gente fazer uma lei a gente tem que fazer com que as 

pessoas conheçam da lei, se entusiasmem com a lei, pressionem a Assembleia Legislativa 

para fazer a lei. Assim a gente consegue envolver os demais deputados que às vezes têm 

outros interesses que não necessariamente aquele, pois estão tratando de outros assuntos. 

Eu não estou dizendo que isso é uma falta de iniciativa sua. Eu estou dizendo que o jornal, 

o jornalista escolheu o texto pior para os locais. Ele tinha que ter escolhido o âmago da 

questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Contas Antônio 

Maria Filgueiras Cavalcante: A motivação é o combate à corrupção, então esta é a maior 

motivação. Então os meios para conseguir o combate à corrupção é que são os meios que 

inclusive não temos a ideia de como fazer, mas nós todos estamos imbuídos do propósito de 

combater a corrupção. Este é o mote. Esta é a grande campanha que é o combate à 

corrupção. Agora, as 10 medidas vão ser feitos a posteriores, agora, o mote, o objetivo, foi 

alcançado, que é levar à sociedade o sentimento que nós devemos todos combater a 

corrupção, e isto nós alcançamos, tanto que foi mais de 1000 assinaturas em praça 

pública, e todo mundo chegava lá dizendo simplesmente: “Eu quero ser contra a 

corrupção, onde é que eu assino?”. Não quer saber qual é a medida, 1, 2 , 3, 4, 10, não 

interessa a medida, o combate à corrupção é a grande medida. Este foi o mote, a grande 

medida, e nós alcançamos plenamente. Estamos alcançando no Brasil inteiro, e aqui no 

Pará foi um êxito, e continua sendo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Bom dia Presidente, Doutor Antônio Maria, Conselheiros Nelson, 

André Dias e Julival, Senhoras e Senhores. Antes de mais nada não tive o prazer, até pela 
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minha juventude, de ter sido contemporâneo do governador que deixa a vida, mas entra 

para a história. Mas vendo o relato do Conselheiro Nelson, confirmado pela Conselheira 

Lourdes e pelo Conselheiro André, além das manifestações que li no final de semana, não 

tenho dúvidas que o Coronel Alacid Nunes representou de forma bela esse estado em sua 

grandeza e sua robustez. O nosso estado do Pará é um gigante robusto, e tenho certeza que 

ele não mediu esforços durante a sua vida pública para tentar melhorar essa sociedade, da 

mesma forma que cabe a nós darmos continuidade a esse trabalho. E eu li no sábado, 

Conselheiro Nelson, no Diário do Pará, um pouco da vida do Jornalista Frank, e eu 

percebi o quanto ele era referência para os demais colegas de profissão. Eu tenho certeza 

que ele deixará muita saudade pelas suas crônicas, pelas suas colunas nos textos que ele 

montava e defendia com tanto ardor. Eu entendi, Conselheiro André, e da mesma forma 

que Vossa Excelência sentiu a ausência das medidas, eu também percebi isso no início, e 

depois eu fui, por conta própria, e ouvindo algumas entrevistas da Doutora Silaine na 

Rádio Liberal, e que ela mencionou quais eram as medidas, e fui atrás, abri o site, e lá 

verifiquei. E o Doutor Antônio Maria confirmou exatamente o que eu imaginava, não é um 

único projeto de lei. São “n” projetos de lei. O que os Ministérios Públicos Federal, 

Estadual, ou de Contas, fizeram foi de uma única forma conseguir o apoio popular para 20 

projetos de lei, em uma única ação. Perceba: cada projeto de lei desse, o Doutor Julival fez 

a gentileza de abrir para mim, “Maior transparência para o judiciário e Ministério 

Público”, isso demanda algumas iniciativas, de repente até uma PEC. “Criminalização do 

enriquecimento ilícito de agentes públicos”, “Mudanças no Código Penal”, “Leis 

Especificas Especiais”, “Crime hediondo para a corrupção de altos valores e aumento de 

penas.” Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Eu estava dizendo aqui, na sessão, se Vossa Excelência me permite chegar nessa situação 

dos agentes públicos, há uma proliferação da amnésia neste país, porque todos aqueles que 

são investigados, em todos os níveis, Federal, Estadual e Municipal, eu não sei. “Mas tu 

assinaste?”. “Eu não sei.”. Quer dizer: é um problema muito sério, o caso é até de saúde 

pública para combater esse envelhecimento precoce dos cérebros no Brasil, porque só pode 

ser. Ninguém sabe de nada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 
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Inácio Teixeira: É um verdadeiro Alzheimer precoce. Então eu vejo assim: de fato talvez 

fosse o caso de aprofundar mais o conteúdo, mas a estratégia foi muito bem organizada e 

muito bem montada. Então parabenizo Vossa Excelência, eu tive o prazer de verificar no 

jornal a foto, eu não vi os outros procuradores, mas o Doutor Stefferson aparece 

nitidamente na foto. É uma reportagem de uma página do O Liberal e que mostra lá todo o 

trabalho realizado. Parabéns a Vossa Excelência, aos membros do Ministério Público de 

Contas e aos servidores daquela Casa. Conselheiro Nelson, a ouvidoria, alguns até 

falavam: “Não, você é o primeiro Ouvidor.” Bom, e se eu fosse o décimo, se eu fosse o 

milésimo, eu agiria da mesma forma. Essa mudança de concepção que nós estamos tendo o 

apoio no atual contexto dessa Casa, ela é muito salutar porque a gente está podendo fazer 

um trabalho dando resposta àqueles que desejam ouvir o tribunal, conversar com o 

tribunal. Quando nós tínhamos o fale conosco, acho que em todo o ano de 2014, nós só 

tivemos 77 demandas. Nós já triplicamos isso só esse ano, de procura da sociedade, 

solicitações de informação. Tivemos uma denúncia, e a denúncia é um processo um pouco 

mais complicado, porque tem todos os critérios que você tem que preencher, tem que se 

identificar, aquela história toda, e, por meio de e-mail, fica um pouco mais difícil, 

pessoalmente é mais fácil, porque você já traz todos os documentos. Tivemos críticas e 

tivemos elogios aos eventos que a gente faz. De todo o modo, o nosso trabalho é o seguinte: 

nós estamos propiciando, tentando construir uma forma de que independente da 

continuidade da administração do Tribunal de Contas, o caminho já está trilhado, a forma 

de condução já foi feita. Então, na verdade, nós só temos que potencializar e evoluir na 

forma de atender os nossos pleitos. Hoje, devido a nossa dificuldade do Controle Externo, 

na área técnica dos servidores, nós estamos com dificuldades em dar soluções a algumas 

reclamações, alguns indícios de irregularidade recebidos. Mas na pessoa do Doutor 

Edilson, a área técnica não tem medido esforços para que a gente dê retorno na mesma 

medida a todas as secretarias do tribunal. Ultimamente temos demandas enormes em 

função do Concurso Público, várias dúvidas que surgem: “O cargo tal precisa de quê?” 

“Eu tenho que demonstrar experiência?” E assim por diante. Mas a nossa iniciativa junto 

com o projeto TCE-Cidadão é justamente nós montarmos. É aquela história, Conselheiro 
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André também falou para combatermos esse Alzheimer precoce. Ele mencionou a reunião 

de condomínio, a gente só reclama quando tem a reunião, mas agente não se previne para 

que o problema não surja. A saída é mantermos essa massa crítica na nossa população. 

Fazermos com que a sociedade de fato enxergue em nós a possibilidade de mudarmos, que 

a gente seja uma convergência para que eventuais situações não ocorram, não precisam 

ocorrer, vamos nos prevenir, vamos precaver. E eu acho que o TCE-Cidadão, junto com a 

Ouvidoria, e com outros projetos que o TCE está tocando, nós estamos indo nesse sentido, 

porque é muito bom para nós. Presidente, eu estou satisfeito, obrigado! E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quatro minutos (11h04min) e mandou 

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

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 08 de setembro de 2015. 
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