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ATA Nº 5.347 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (27) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

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

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

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

Inácio Teixeira, Julival Silva Rocha e a Conselheira Substituta Milene Dias Cunha; e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra 

Mesquita, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão 

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal 

a ata da sessão ordinária do dia vinte e dois (22) de outubro, na forma do disposto no parágrafo 

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

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

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

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Declaro-me impedida na forma 

regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido e, em ato contínuo, Sua 

Excelência, então, proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta 

sessão à Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, conforme 

prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar os processos em pauta de 
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minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos 

iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o 

Processo nº 2009/51048-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Federação Paraense de Atletismo, 

responsável Rogério Barbosa Vieira, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das 

contas com responsabilidade solidária de concedente e convenente dos recursos quanto à 

devolução dos valores repassados e não declarados; acrescido dos consectários legais; e ainda 

com recomendações à SEEL (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

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

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2009/53213-0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola 

em Regime de Convênio Bento XV, responsável Lucidéa Picanço da Costa Silva, cujo Relator 

foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com aplicação de multa 

regimental à senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzman (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que tanto a  responsável pelas presentes contas, quanto a concedente dos recursos 

em questão, embora regularmente notificadas, não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. 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. Imediatamente, foi 

chamado à ordem da pauta o Processo nº 2013/51367-1, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Grupo Homossexual do Pará, responsável José Roberto Chaves Paes, cujo Relator 
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foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que solicitou a retirada da pauta deste processo e foi 

imediatamente atendido. Em ato contínuo, foi apresentado o Processo nº 2014/51896-5, que 

trata do Recurso de Reconsideração interposto por Fernando Agostinho Cruz Dourado, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso para a 

mantença da decisão recorrida. Presente em plenário, o advogado Sábato Giovani Megale 

Rossetti, representando o recorrente, usou da palavra conforme os ditames constitucionais 

garantidos ao contraditório e da ampla defesa, assim se manifestando: Muito obrigado, bom dia 

a todos! Eminente Presidente. Eminente Relator. Eminentes Conselheiros, Procuradores, 

Auditores, Colegas aqui presentes. São dois pontos que sustentam o recurso, eu tenho repetidas 

vezes me manifestado aqui nesta tribuna, pela necessidade da uniformização das decisões da 

Corte, especificamente neste caso, em que decisões anteriores da Corte, na época em que 

integrava este sodalício o Eminente Conselheiro Ivan Cunha, é de que este Decreto Estadual, 

da época do atual Governador, mas de gestões anteriores do atual governador, que foi mantido 

pela governadora Ana Júlia, isso pode ser uma premonição, porque ela é deputada ainda, pode 

ser uma premonição. Então o que é relevante? É que a Corte entendia que cabia ao Diretor da 

regional de saúde, Por que isso? Porque pela estrutura da SESPA, isso foi demonstrado aqui, e 

aqui consta que quando o convenio é firmado o recurso é repassado para a regional que 

repassa a prefeitura, e aqui não foi diferente, foi nesse sistema. E em vários processos o 

tribunal entendeu que não se podia aplicar multa ao ex-secretário Fernando Dourado. O 

segundo ponto, que é o relevante, que a ausência do laudo conclusivo, o laudo de 

acompanhamento. Vossa Excelência acabou de ler o artigo do convenio, ou da cláusula do 

convenio que estabelecia a obrigação da SESPA, as folhas 6, e as folhas 7 deste convenio, 

deste processo, por que nós estamos a julgar o convênio nº 114. O então Secretário Halmélio 

Alves Sobral Neto, através do ofício nº 2409/2007, encaminhou um laudo, está aqui, aí tem o 

ofício de encaminhamento, processo nº 2007/53900-3, convênio nº 114/2004, Associação 

Cultural dos Amigos de Viseu - Amavi. Aqui o que capeia é o ofício encaminhando, aí ele fez 

uma relação de diversos documentos. Esta é a razão que se pede o provimento dos recursos, 

está é a razão. Porque quando veio encaminhado, veio uma relação grande, o ofício, a cópia 
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foi juntada nesse processo, para a presidência, os documentos que foram capeados não estão 

aqui encaminhados, os laudos, por quê? Se refere pelo menos a mais de uma dúzia de 

convênios e municípios beneficiados, como essas Ongs também, e o Hospital Barros Barreto, e 

etc. Então diante desta questão, se Vossa Excelência entender, baixar em diligencia, para que a 

secretaria promova a juntada dos anexos a este ofício, mostra-se relevante para se buscar a 

prova do que o então Secretário Halmélio Sobral apresentou em cumprimento a resolução da 

Corte, apresentou os laudos conclusivos de acompanhamentos de mais de meia dúzia de 

convênios. Portanto, sustento o recurso em dois pontos: 1- Da necessidade de uniformizar as 

decisões, porque aqui tinha até de voto vencedor do Conselheiro Ivan Cunha, que reconhecia 

que a responsabilidade do laudo conclusivo, embora é dito SESPA, porque pela estrutura o 

Centro Regional de Proteção Social é da SESPA, é do mesmo órgão, mas era ele que fazia o 

relatório de acompanhamento por conta do tamanho e das condições continentais do estado. E 

o 2º ponto se for o caso, baixar em diligência para que a secretaria junte tais documentos. São 

essas as razões do recurso que se pede provimento. Pausa. Houve um breve momento para a 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência solicitou a 

suspensão do julgamento, conforme preceitua o artigo 179, § 4º, I do RITCE, a fim de 

reexaminar a matéria em face dos argumentos expendidos oralmente com este retorno previsto 

para a sessão do dia 10.11.2015. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo. Em rápido e prudente interregno, Sua Excelência, a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira restituiu a presidência ao Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Em seguida foi 

anunciado o Processo nº 2005/52580-2, que trata da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Santa Bárbara do Pará, responsável Marise Andréa Barbosa Colares, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com ressalva e aplicação de multa 

regimental à convenente dos recursos e ao senhor Artur Vasconcelos Carepa (pausa). A seguir, 

a Presidência proclamou que tanto a responsável pelas presentes contas, quanto o concedente 

dos recursos, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, aplicando-se à 

responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 766,70 (setecentos e sessenta e seis reais, 

setenta centavos) por descumprimento de prazo regimental. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2006/51004-0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Congresso Internacional Israelita de 

Sociosfera da Amazônia, responsável Orovida Serruya, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

opinou pela irregularidade das contas com devolução do valor glosado, acrescido dos 

consectários legais cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem 

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

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

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

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

relatora. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2008/53328-3, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, responsável Amós Bezerra da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com aplicação de multa 

regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de 

valores, aplicando-se, no entanto, ao responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais) pela remessa intempestiva. Consultado o Plenário, este se 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1700

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2011/50395-0, que agasalha a prestação de contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Programa Credpará, 

exercício financeiro de 2010, responsáveis Jorge Wilson Campos e Silva Antunes e Pedro 

Ferreira da Paz Neto, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com ressalva 

com expedição de recomendações à instituição de gerenciamento do programa (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que os responsáveis supracitados, embora regularmente 

notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas regulares, devendo ser expedidas as recomendações contidas no 

parecer do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem mais preâmbulos, foi chamado à ordem da 

pauta o Processo nº 2012/50634-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Centro de Perícias 

Científicas "Renato Chaves", exercício financeiro de 2011, responsável Orlando Salgado 

Gouvêa, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com 

ressalva e determinações contidas no relatório da SECEX (pausa). A seguir, a Presidência 

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

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares com ressalva e, ainda, enviar recomendações ao Centro de Perícias 

Científicas “Renato Chaves” no sentido de que esse órgão venha a implementar as providências 

assinaladas pelo Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 
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2013/51661-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato Rural de Santarém, responsável Reinaldo 

Rabelo Alencar Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das 

contas sem prejuízo da aplicação de multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência 

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

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares, aplicando-se ao responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2007/52414-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Barcarena, responsável Laurival Magno Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua 

Excelência obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2008/51023-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Paróquia Nossa Senhora Santana, 

responsáveis Joaquim Bonifácio da Veiga Machado e Zenildo Gonçalves Rodrigues, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que solicitou a imediata retirada 

deste processo da pauta supra, oportunidade em que obteve o merecido deferimento. 

Imediatamente foi tornado público o Processo nº 2008/52894-2, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Sócio-Ambiental Bragantina, responsável Antonio Zacarias Paes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que ao solicitar a retirada do 

processo desta pauta, obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o 

Processo nº 2009/52196-0, que cuida da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de São Francisco do Pará, responsável Antônio Silas Melo da Cunha, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, tendo solicitado a retirada deste processo 

da pauta supra, obteve o imediato deferimento. Sem detença, deu-se o anúncio do Processo nº 

2012/50854-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Moradores da 
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Comunidade de Airí, responsável Joniro Damasceno de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pela regularidade das contas com sujeição à aplicação de multa regimental 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

voto para julgar as contas regulares, aplicando-se ao responsável pelas mesmas a multa no 

valor de R$ 766,70 (setecentos e sessenta e seis reais, setenta centavos) em razão do 

descumprimento do prazo para remessa das contas a este Tribunal. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2013/50338-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Porto de Moz, responsável Edilson Cardoso de Lima, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

opinou pela irregularidade das contas com devolução do valor repassado e não declarado, e 

ainda com sujeição à aplicação de multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência 

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

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas irregulares, ficando o senhor Edilson Cardoso de Lima em débito para com o erário 

estadual na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser recolhida aos cofres 

públicos devidamente corrigida, aplicando-lhe, sequentemente, as multas nos valores de 

R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pela devolução apontada e R$767,00 (setecentos e 

sessenta e sete reais), pelo descumprimento do prazo, e, ainda, aplicar solidariamente as multas 

nos valores de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) aos senhores Valdir Ganzer e 

Moisés Moreira dos Santos, pela não emissão do Laudo Conclusivo e ainda pela omissão 

quanto ao cumprimento do dever legal de dar ciência a este Tribunal da irregularidade na 

execução da obra conveniada na qualidade de responsáveis pelo controle interno, conforme 
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parágrafo primeiro da cláusula quatro do convênio c/c art. 83, IV da Lei Orgânica do TCE/PA e 

Resolução nº 13.989/95. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/52665-1, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Parauapebas, responsável Darci José 

Lermen, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com ressalva sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais cabíveis com as recomendações sugeridas pela unidade 

técnica (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando-se ao 

responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) 

pela remessa intempestiva, e ao senhor Agostinho Queiroz Soares diretor à época do DETRAN, 

a multa no valor de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pelo não encaminhamento do 

relatório, documentos e informações a que se está obrigado por força de lei e atos normativos 

deste Tribunal. 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 se ausentou do 

plenário. Dando seguimento à pauta, foi anunciado o Processo nº 2014/50516-9, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, responsável 

Luciene Geralda de Rezende Veras, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela 

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado e ainda com sujeição à aplicação 

de multas regimentais cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando 
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solidariamente os senhores Luciene Geralda de Rezende Veras e Sidney Moreira Souza em 

débito para com o erário estadual na importância de R$8.320,00 (oito mil e trezentos e vinte 

reais), valor que deverá ser recolhido ao erário estadual devidamente corrigido, com multa à 

senhora Luciene Geralda de Rezende Veras no valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete 

reais), pelo dano ao erário e, com multas, também, ao senhor Sidney Moreira Souza no valor de 

R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pelo dano ao erário e de R$767,00 (setecentos e 

sessenta e sete reais), pela Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2008/52134-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Paulo Souza de 

Almeida, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, tendo 

solicitado a retirada deste processo da pauta supra, obteve o imediato deferimento. Sem mais 

preâmbulos, foi tornado público o Processo nº 2012/51446-4, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Jardel Vasconcelos Carmo, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo conhecimento e improvimento ao recurso para a manutenção total da decisão 

guerreada. A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente supra, embora regularmente 

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

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

voto no sentido de conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento parcial, julgando, 

assim, as contas regulares com ressalva, reduzindo o valor da multa, aplicado em razão da 

tomada de contas, para R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais). Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Acontece o retorno de 

Sua Excelência, o Conselheiro André Teixeira Dias ao plenário. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2015/50393-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Waldeth 

Gomes da Costa, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e 
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desprovimento do recurso para a manutenção total da decisão recorrida (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão no sentido de 

conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe o pretendido provimento. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

Imediatamente foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2014/51796-2, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha que ao solicitar a retirada deste processo da 

pauta de julgamentos, obteve o imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2013/51701-6, que agasalha o Ato de Aposentadoria de Deuzarina Amaral Torres, cujo Relator 

foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo deferimento do registro com determinação ao Igeprev para que promova a 

alteração da fundamentação legal deste ato, visando o reenquadramento da aposentadoria à 

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

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

registro, dando-se ciência desta decisão à interessada com a remessa da cópia do parecer do 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas 

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

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

pauta de julgamentos, e inexistindo matéria de ordem administrativa, a Presidência apresentou a 

seguinte manifestação: Há uma programação que vamos cumprir aqui, e eu gostaria também 

de informar ao plenário, aos conselheiros, e também aos substitutos, que marcamos 
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anteriormente uma reunião de trabalho. Reunião administrativa no gabinete da presidência, 

logo a pós a sessão para tratar da Nova Lei Orgânica do TCE. Eu gostaria de na próxima 

semana que a gente votasse no plenário, e em seguida encaminhar a Assembleia Legislativa. 

Bem, hoje o governador do estado vai realizar um evento no Hangar para homenagear, 

reconhecer, premiar o Servidor Nota 10, que eu por sinal estarei presente representando a 

nossa instituição. Nós temos um servidor da casa que vai participar. Eu gostaria de chamar 

aqui a Dione, sei que está todo mundo aqui presente da Escola de Contas, o Cerimonial, mas 

aqui está o nosso servidor, eu quero que ele fique de pé. Este é o nosso Servidor Nota 10, José 

Raimundo de Oliveira, ele foi o vencedor dessa VIII edição do Concurso Servidor Nota 10 que 

é promovido pelo Governo do Estado do Pará. Fizeram parte da comissão de avaliação, isso 

foi um trabalho muito sério, é importante destacar, Elieda de Fátima dos Santos Pessoa, 

Subsecretária de Gestão de Pessoas. Tereza Maria Ribeiro Rodrigues, da Secretaria de Gestão 

de Pessoas. Eugênio dos Santos Guedes, da Secretária de Gestão de Pessoas. Maria Tereza 

Calado Lopes, da Escola de Contas Alberto Veloso. E concorreram os Servidores Francisco 

Rodrigues da Silva Filho. José Admir Pombo Campos. José Raimundo de Oliveira, e José 

Tarcísio dos Santos. O nosso Servidor Nota 10, ingressou no TCE em 14/03/1994 mediante 

Concurso Público. Ocupante do Cargo de Agente Auxiliar de Serviços Gerais, sempre esteve 

lotado na Secretaria de Administração, exercendo as suas atividades nos setores de serviços 

gerais, vigilância, zeladoria, e no expediente da CGE. Ao longo de sua vida funcional já 

exerceu funções comissionadas em substituição, recebeu votos de elogio e reconhecimento pelo 

desempenho obtido aquando da avaliação do Servidor Nota 10 de 2013. Atualmente exerce 

suas atividades na Coordenadoria de Administração Predial. E eu solicito que ele venha aqui à 

frente, e quero convidar nossa Vice-Presidente Conselheira Lourdes Lima, que é quem cuida 

dos nossos servidores, para entregar a ele uma lembrança, essa lembrança simbólica em nome 

da nossa instituição. E também dizer que ele representa a todos nós servidores, um homem de 

bem, simples, humilde, trabalhador. Eu o encontrei na sexta-feira dez horas da noite, véspera 

do Círio, trabalhando aqui no evento da nossa instituição, depois no dia do Círio da mesma 

forma. Então a gente tem que tirar o chapéu para um servidor como ele. Eu também vou ficar 

de pé só para bater um foto com ele. Eu quero que o nosso servidor José Raimundo de 

Oliveira, se sinta reconhecido e abraçado por todos nós, isso é uma motivação muito 
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importante, ele vai hoje nos representar, representar a nossa instituição em um evento com a 

presença do governador no Hangar. Assim como outros servidores, de outras instituições 

participarão do concurso. É muito importante isso, ter o momento da gente poder reconhecer o 

valor do nosso colega, aquele que trabalha conosco na nossa instituição. E eu fico muito feliz 

da gente poder premiar um servidor que exerce uma cargo menor, mas ele tem um desempenho 

grande. Aqui está um servidor grande, de valor, um servidor nota 10. Parabéns! Ele representa 

todos nós. Eu já vou franquear a palavra, mas eu quero prosseguir com a programação, desta 

vez agora da Escola de Contas, e a gente vai depois, quem quiser falar fala das duas coisas, 

Conselheira Lourdes Lima. Neste momento, e pelo que eu estou entendo do Cerimonial a gente 

vai fazer em bloco. Nós queremos também, nesse momento em que é a semana do servidor, a 

gente poder falar do servidor, daqueles que nos ajudam a realizar a administração, que 

assessora os nossos conselheiros, que vai acontecer uma série de eventos na nossa instituição. 

E hoje eu gostaria também, que para mim é um Servidor Nota 10, as pessoas que tiveram essa 

atitude, foi um gesto de muita grandeza, de amor pela causa pública, de amor pela instituição. 

Eu quero aqui fazer a entrega dos certificados dos servidores que se propuseram a participar 

do Projeto TCE Cidadão. Porque são voluntários, não são obrigados a fazer isso, e 

procuraram se qualificar para poder atuar, para poder nos representar fora da instituição, 

falar do TCE Cidadão, projeto de iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves que a gente 

considera da maior importância para a nossa instituição e para a sociedade. Nós vamos falar 

do nosso tribunal, falar do Controle Externo, e acima de tudo, ajudar a formar o Cidadão 

Paraense. Eu quero convidar aqui neste primeiro momento os servidores: Ana Paula Sousa 

Cardoso Folha, Débora Barros Coelho Neto Duarte, Eliana Gomes e Silva, Flavia Andreia 

Chaves, Francisco Rodrigues da Silva Filho, Gisela Sisnando. Fiquem de pé todos aqui. Eu 

quero convidar o Presidente do Conselho Consultivo da Escola de Contas, Conselheiro Nelson 

Chaves, e a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha para fazer a entrega dos 

certificados. Muito obrigado aos nossos servidores, agora vamos chamar o outro bloco aqui, o 

outro grupo. Os servidores agora: Jorge Freitas Pinheiro Junior, Karla Bengtson, Lilian Rose 

Bitar Bendahan, Lidineia Furtado (Lidinha), Lúcia de Kássia Cagliari, Marco Antônio Nobre 

Pontes. Eu peço que permaneça aqui o Conselheiro Nelson Chaves e Milene, mas eu quero 

convidar o Conselheiro Cipriano Sabino e Conselheira Lourdes Lima para fazer a entrega. 
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Muito obrigado aos nossos servidores que acabaram de receber o certificado. E agora eu peço 

que permaneça aqui o Conselheiro Nelson Chaves e Milene Dias da Cunha, convido os 

servidores: Maria de Jesus Amaral Damasceno, Renata Piqueira de Andrade Soares, Ruth 

Helena Delgado Bastos, Thaís de Oliveira Ribeiro, Nazaré Oliveira Araújo, Leandro Alberto 

Alves de Lima, Ecleida Paz Carvalho, Rafael Laredo, palmas aos nossos servidores. Convido o 

Eminente Conselheiro André Dias, e Eminente Conselheiro Odilon Teixeira para fazer as 

entregas dos certificados. Bem, novamente eu quero pedir palmas a todos os nossos servidores 

que na sessão de hoje receberam esses certificados, também o certificado é simbólico, mas 

significa muito para a instituição. Iniciativa própria desses servidores, que se colocaram à 

disposição, como voluntários, do Projeto TCE Cidadão. E qual foi o objetivo dessa 

capacitação? Para uniformizar o trabalho e a linguagem, para que se fale a mesma coisa em 

qualquer escola pública, ou em qualquer evento que um desses servidores compareça 

representando a nossa instituição. Acho que a iniciativa foi muito feliz da Escola de Contas, 

primeiro porque conseguiu envolver muita gente, segundo porque preparou os servidores para 

desempenhar esse trabalho. Então parabéns Conselheiro Nelson Chaves, parabéns Doutora 

Milene, em nome da Maria de Jesus Damasceno, Diretora da Escola, os parabéns a todos os 

integrantes da Escola Alberto Veloso. Neste momento a palavra está a disposição dos Senhores 

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

Oliveira: Gostaria de me manifestar, primeiro no sentido de parabenizar e deixar o registro de 

dizer que foi uma grande honra entregar a lembrança em nome da nossa Instituição Tribunal 

de Contas, em nome de Vossa Excelência, e de todos os Conselheiros e servidores ao nosso 

Servidor José Raimundo Oliveira, Servidor nota 10. Essa programação do Governo do Estado 

que compartilha com os órgãos e instituições estaduais, no sentido que haja uma escolha por 

parte dos integrantes de um dos servidores para que seja premiado no dia do Servidor Público, 

ou em homenagem a semana do Servidor Publico. E eu fico feliz nesta manhã, Presidente, de 

participar, compartilhar desse momento aqui entregando a este servidor que eu admiro muito. 

Há muitos anos, desde que nós chegamos aqui, ele já estava, e é uma pessoa realmente 

dedicada, e dizer para todos os que o escolheram que realmente ele foi uma grande escolha, 

todos os servidores, com certeza maioria, poderia ser nota10, mas que tinha que ser apenas 

um, ele aqui representa a nossa instituição. Parabéns! E eu quero deixar o registro ao Senhor 
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José Raimundo Oliveira. Também quero deixar o registro a todos os servidores, em nome do 

Conselheiro Nelson Chaves e da Doutora Milene, que são os representantes diretos, em nosso 

nome pela Escola de Contas, eles que fazem parte da direção da Escola de Contas, parabenizá-

los por essa iniciativa dos multiplicadores, e de homenagear os multiplicadores. Porque eles 

são voluntários, eles dão além do trabalho que é o dever de prestar o seu trabalho, eles dão 

além desse trabalho, o trabalho voluntário, o servir voluntariamente. Parabéns a todos vocês, 

porque amanhã é o dia do servidor publico. E parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa 

desta casa de homenagear os servidores. É difícil homenagear a todos com uma comenda, com 

uma lembrança, mas eu gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos os servidores e 

servidoras, inclusive a todos os conselheiros e Procuradores do Ministério Público, e 

Servidores do ministério Público também, e da nossa Instituição Tribunal de Contas, porque 

nós todos somos servidores públicos, parabéns a todos. E gostaria também de deixar o registro 

nesta manhã, da minha alegria quando no domingo abri o Jornal Liberal, e vi que tinham duas 

páginas do nosso colega Conselheiro Nelson Chaves, de uma luta que ele vem ao longo de 

anos, e cada vez mais entusiasta por esta questão ambiental na nossa cidade. Eu quero 

parabenizar ao Conselheiro Nelson Chaves, pela sua iniciativa que não é de agora, é uma 

iniciativa que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai alcançar esse objetivo que tem, em 

lutar para que a nossa Cidade de Belém tenha muito mais parques verdes. E essa iniciativa 

deve ser realmente uma iniciativa de todos aqueles que querem o bem a vida, é uma questão 

que a gente percebe cada vez mais que o nosso planeta está perdendo o seu verde, está ficando 

mais quente. Ainda agora mesmo recentemente em toda mídia, nós temos observado que o país 

e o mundo estão ficando muito mais quente, que se tiverem pessoas, conselheiro, lutando para 

que a nossa preservação, principalmente no que diz respeito as árvores, a permanência de 

árvores. Porque o que faz eliminar, o chegar a esse ponto de tanto calor, é a destruição das 

árvores, é a destruição da nossa floresta, da biodiversidade, principalmente da floresta, porque 

através da floresta que nós conservamos, Doutor Odilon, a biodiversidade, que envolve a água, 

que envolve os animais, os seres que formam a biodiversidade do planeta. Portanto, 

Conselheiro Nelson, parabéns Vossa Excelência, uma matéria muito bem editada, e que 

realmente eu quero parabenizar o Jornal O Liberal por ter publicado esta matéria, e também 

tornado mais uma vez público. Porque eu tenho certeza que esta é uma luta que Vossa 
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Excelência vem implementando há mais de 20 anos, se não me engano. São anos de história 

que você vem lutando para que também fazendo a sua parte como uma pessoa que tem 

consciência da preservação do meio ambiente, da preservação do verde, principalmente da 

floresta. E o setor urbano necessita desta floresta, porque senão nós, Conselheiro Odilon, 

vamos ter muito mais problemas sérios do calor neste planeta. Então parabéns Conselheiro 

Nelson por esta matéria do dia 25, domingo passado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Vou falar rapidamente para termos a nossa 

reunião, não quero atrasar. Primeiramente parabenizar o Conselheiro Nelson por essa 

iniciativa, por essa batalha tão importante para a sociedade e para o mundo como um todo. E 

gostaria de parabenizar o servidor, Senhor José Raimundo pelo prêmio Servidor nota 10, com 

certeza resultado do trabalho e de seu esforço, que ele sirva de exemplo para todos nós, e para 

todos os servidores deste tribunal, para que a gente possa alcançar a missão e construir o 

tribunal que todos nós queremos e precisamos construir. E também agradecer a todos os 

servidores que voluntariamente se inscreveram no Projeto TCE Cidadão, que eu tenho certeza 

que tem o potencial de trazer muitos frutos, não só para este tribunal, mas para a sociedade 

como um todo. Então agradecer, e incentivá-los para que eles realmente façam o melhor, por 

que esse é um projeto que todos nós nos orgulhamos, é uma iniciativa do Conselheiro Nelson, e 

eu tive a oportunidade de estar participando mais próximo dele nesse ano, e só por essa 

proximidade é um projeto que me orgulho bastante de poder contribuir com ele, então eu 

espero que esse orgulho que tenho seja transmitido para esses servidores que vão participar e 

vão estar atuando mais diretamente na disseminação desse conhecimento, da nossa atuação. 

Então parabéns, obrigado por eles terem se inscrito, e parabéns ao servidor, parabéns 

Conselheiro Nelson, e só isso, muito obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Conselheiro Nelson, parabéns, eu 

ainda não li o Jornal, apenas ouvi falar. Eu domingo não consegui ler o Jornal por que eu 

estava em Irituia, em uma visita participando do Círio de Nossa Senhora da Piedade, não é 

isso Conselheira Lourdes? Nossa Senhora da Piedade, um belíssimo Círio. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não se esqueça que eu sou 

cidadão de Irituia, está senhora aqui me fez essa dádiva. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A berlinda do Círio de Irituia não 
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deixa a desejar para a berlinda de Belém, por sinal é o mesmo tamanho é uma réplica, fiquei 

impressionado. E um Círio muito bem organizado, grande participação da comunidade, mas 

acima de tudo eu vi como as pessoas admiram e tratam, com carinho a Conselheira Lourdes 

Lima. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A 

Conselheira à época do Círio, que fui lá com muita honra para mim, ela era amazona, não sei 

se ainda monta, é verdade, os Cavalheirianos que puxavam a procissão não é brincadeira, Ela 

além da figura conhecida, Prefeita, Deputada, é Amazona chama-se, Amazona, Conselheiro 

Cipriano que é especialista em cavalgada. Manifestação do Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria rapidamente, eu 

acho que a melhor homenagem e reconhecimento que podemos fazer com relação a essa luta 

do Conselheiro Nelson, é pedir que seja inserido nos anais do tribunal a matéria publicada no 

jornal de domingo, o Jornal Liberal. E também quero me somar e requerer junto com a 

Conselheira Lourdes, aí vai Cipriano e Lourdes, que faça ao jornal O Liberal o 

reconhecimento, é uma proposta para o plenário presidente, o reconhecimento, aí eu e a 

Conselheira Lourdes é que assinamos, enviar os votos de congratulações e parabéns ao Liberal 

pela matéria publicada. E inserir nos anais do tribunal esta matéria que foi publicada e que 

realmente a Conselheira Lourdes já falou e é uma luta de todos os paraenses, na verdade é 

uma liderança do Conselheiro Nelson, mas acho que todos os paraenses, próprio Grupo 

Liberal, enfim. Todos da cidade lutam por isso, e o Conselheiro Nelson que lidera e apoia, já 

recebeu apoio de todas as entidades, enfim. É uma questão burocrática, acredito eu, apenas, 

mas que não tem como se alterar, assim como foi  a questão do Teatro da Paz, e outras 

questões. O hoje Espaço São José Liberto, antigo Presídio São José, e outras questões que 

estão na cidade, as pessoas estão usufruindo disso, que foi projeto do Eminente Conselheiro 

Nelson, e esse é mais um que vai ficar registrado na história de todos os paraenses, para 

nossos filhos e netos, enfim, toda a sociedade paraense um grande projeto. Inserir nos anais o 

meu voto, uma proposição, e junto com a Conselheira Lourdes, se assim ela concordar, que 

envie ao Liberal votos nesse sentido. Presidente, rapidamente também ao José Raimundo de 

Oliveira, Servidor Nota 10, parabéns! Em nome dele cumprimento todos os servidores do 

Tribunal de Contas, porque ele já foi eleito como Servidor Nota 10. Então queríamos falar 

nominalmente todos os Servidores, mas com certeza, eu, por exemplo, mas Vossa Excelência 
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tem muito orgulho de trabalhar nesta casa, e produzir o trabalho que produzimos em beneficio 

da sociedade. Então não é o Conselheiro, como também o nosso querido Ministério Público, 

nosso parceiro, mas todo o Tribunal de Contas, ou todo o contexto do sistema de Controle 

Externo tem um papel fundamental. Então todos os servidores, servidoras, e aqueles também 

que trabalham aqui, que não são servidores do tribunal, mas que trabalham aqui prestando 

serviço de alguma maneira ao tribunal, os nossos parabéns, e tenho certeza absoluta a 

gratidão, o grande abraço a todos os servidores e servidoras do nosso tribunal, em nome do 

José Raimundo de Oliveira. Muito Obrigado Presidente! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Então vou logo aproveitar 

esse gancho, e colocar em votação a proposta do Conselheiro Cipriano Sabino, também 

subscreve a Conselheira Lourdes Lima, para as congratulações ao Jornal O Liberal, por ter 

dado um espaço tão especial, por publicar uma matéria tão importante desse projeto que é uma 

luta do Conselheiro Nelson Chaves, e agora passou a ser uma luta da Cidade de Belém. E se 

Deus quiser a gente vai ter muito êxito de no futuro ter um novo parque para a Cidade de 

Belém, onde ainda é um pequeno aeroporto, uma pequena pista de pouso dos aviões pequenos 

da nossa cidade. Quantos hectares são lá Conselheiro Nelson Chaves? 60 hectares. E o Bosque 

Rodrigues Alves tem 15 hectares. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: O Conselheiro Cipriano que me conhece há muito tempo: “Eu vou falar 

agora na sua frente, que tu podes demorar um pouco”, ele já me deu essa. Mas os assuntos 

surgem, Conselheiro Luís Cunha, e acho que são momentos bons da instituição, e claro nem de 

um certo modo, da vida da gente. Primeiro eu queria cumprimentar José Raimundo que 

representa todos os servidores da casa, por ter sido eleito juntos com outros servidores de 

iguais méritos, e que poderiam também receber a nota 10 e que concorreram, que ele seja bem 

sucedido ao lado de todos os outros servidores do estado, que hoje estarão recebendo as 

homenagens, eu quero então parabenizar em nome dele todos os servidores da casa, 

exatamente no dia do servidor publico. Agradecer muito a generosidade sempre que se 

manifesta a meu respeito a Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência, 

Conselheira Milene, o plenário todo. Eu penso que todos nós temos que ser movidos a sonhos, 

porque eu acho que o homem quando deixa de sonhar, ele perde a razão da existência, ele tem 

que tentar construir nessa passagem breve pela vida terrena que temos. Mas nós temos que ter 
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o compromisso com o futuro, e essa obstinação que algumas vezes me disseram que tinha por 

essa transformação desse parque. Primeiro que as cidades precisam, aliás, não só as cidades, 

mas vemos um mundo em que precisamos humanizar mais, precisamos ser mais fraternos, mais 

amigos. E as cidades em seu crescimento, especialmente aqueles que têm menos condição 

financeira, eles são expurgados, eles são praticamente expulsos da zona de conforto que uma 

cidade pode determinar. Essa luta, eu vou ser muito breve, porque é um assunto que há 26 anos 

lutamos, tinha mandato, e alguns diziam: “Isso é uma proposta política, estão tentando fazer 

um proselitismo aqui para tirar proveito disso.”, eu não tenho partido político mais há tanto 

tempo. Mas é uma párea encravada na cidade de Belém que tem um projeto de mobilidade 

urbana, inclui significativamente. A atividade lá é absolutamente inadequada hoje, como já era 

há 25 anos passados, as manifestações são todas nesse sentido, é só uma pequena questão de 

decisão política de fazer dos três poderes. Agradeço as manifestações, a matéria já foi muito 

divulgada, e agradecendo muito a generosidade da imprensa do Pará, especialmente ao Grupo 

Liberal pela permanente, vamos dizer, manifestação acerca desse tema, procurando trazer as 

informações no sentido de que a cidade possa contar com uma área importantíssima para que 

ela não fique estrangulada, não fique asfixiada, Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, 

vejo Conselheiro Odilon que hoje pós-graduando do NAEA (Núcleo de Autos Estudos 

Amazônicos), e eles aqui, Cipriano e Lourdes, coma questão da auditoria ambiental, que 

interessa a todos nós, é também uma coisa que poderia nos remeter a isso. Então agradeço 

muito, e um dia quem sabe a gente ainda possa conversar com os companheiros mais 

detalhadamente sobre esse projeto, que é um sonho para outras gerações, eu só batalho nisso 

há 25, o tempo está passando, alguns projetos, a gente sabe que não vai ver, mas o importante 

é fazer até o bem. Faça o bem não veja quem, realmente é uma coisa que a cidade precisa 

conquistar. Mas eu acho que alguns pontos eles precisam ser realçados, primeiro, o Dia do 

Servidor Público, e nós temos uma escola que se chama Escola de Contas Alberto Veloso, não 

gostaria que fosse o nome do Alberto Veloso, por que não desejaria que ele morresse, morreu 

jovem, um servidor da casa. Mas foi um momento em que a Escola começava na lei Orgânica, 

no nosso regimento, era presidente a Conselheira Lourdes, e foi proposto por nós ao plenário, 

e temos tantos ilustres mortos da casa, ou conselheiros. Mas foi a nossa proposta, porque a 

escola é para o servidor, e faleceu Alberto Veloso. Com o apoio do Cipriano, da Lourdes, aqui, 
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demos o nome de Alberto Veloso, e que começa a dar largos passos no sentido de valorizar o 

servidor da casa. Então no dia do Servidor a Escola Alberto Veloso é festejada. E eu quero 

dizer presidente, que hoje olhando por sobre a cabeça de Vossa Excelência ao lado do Doutor 

Patrick, eu estava vendo a data do dia 27 de outubro, e eu também sinto uma felicidade, 

Conselheiro Odilon, muito grande, companheiros servidores aqui presentes especialmente, 

porque eu acho que esta data do dia 27 de outubro sem que ninguém pensasse, ela acaba na 

minha modestíssima visão, marcando definitivamente uma irreversibilidade no que se refere a 

Escola de Contas. A gente lembrava muitas vezes do Roberto Carlos, naquela canção que dizia 

sempre esse projeto, ele diz lá: “Você é o mais complicado e o mais simples para mim.”, na 

música ele dizia referindo-se ao amor, “Você é o mais complicado e o mais simples para 

mim.”. Eu dizia aqui desses projetos do tribunal, esse para nós é o mais complicado e o mais 

simples ao mesmo tempo. Por que o mais complicado? Porque aquela atuação que não se 

formata mesas, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica, se não estaríamos atirando nos 

nossos próprios pés. Mas no nosso Fórum, nos nossos eventos, e gente formata mesa, 

homenageia autoridades, é um evento que está encaixado no calendário, o TCE Cidadão o 

calendário dele é permanente, não é a formatação de mesa, porque é aquele trabalho da 

conscientização para nós formarmos o cidadão, esse cidadão que precisa ser criado a partir da 

escola, para que valorize os seus direitos, que cobre dos outros os deveres em nome da 

sociedade agir, ele precisa exatamente daquela mãozinha cuidadosa, que vai irrigar a planta, 

que vai adubá-la para que ela não feneça. E hoje, quando Vossa Excelência e nós todos temos 

o privilégio de fazer as primeiras entregas simbólicas dos certificados dos multiplicadores, aí 

eu quero chegar, eles é que me dão a visão que o sonho da escola já tornou-se realidade, é a 

crença de todos nós em um projeto que é de todos nós, não poderia ser só meu, por quê? É a 

medida que nós vamos levar em uma linguagem criada dentro do tribunal, voluntariamente 

dizer a Vossa Excelência, já tive contatos, como a Professora Gel já teve também, de pessoas 

até fora do tribunal, isso não possa ser um facilitador um multiplicador. Então nós estamos 

decolando como faríamos isso, se nós não tivéssemos a majestosa ajuda desses 

multiplicadores, que serão outros mais, isso aqui é um processo inicial, mas na medida em que 

os multiplicadores, levando essa mensagem, como já tem sido levada ao interior, as escolas da 

cidade, e passou apenas da Escola, porque esse projeto do TCE pode ser levado ao clube de 
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mães, a Associação do taxista, aos comerciários, aos industriários, porque ele cuida da 

cidadania, e logicamente a primeira visão é acusar a cidadania naquele menino em um país 

que quer se respeitar e não pode deixar o menino fora da escola. E já é um outro tema que 

poderíamos traçar muito, um país grandioso como o nosso, que foi capaz de construir tantos 

estádios, e olha no padrão FIFA, o que está acontecendo com a FIFA, não é capaz de construir 

as milhares de creches que as crianças da periferia precisam para não cair na mão do tóxico, 

do crime, como nós veremos aqui na reunião de quinta-feira que Vossa Excelência e o plenário 

autorizaram. Então é nesse sentido da construção da nossa cidadania que o TCE vai. E festejar 

também, porque essa escola, e o trabalho da escola começou, nós tínhamos ali a conversa da 

escola, como ela seria, mas se deve muito a administração do Conselheiro Cipriano, e as 

pessoas que por lá passaram, como a Conselheira Lourdes, no sentido de levar que a escola 

surgisse, e partir daí tivemos uma oportunidade que eu festejo aqui, e além de festejar 

agradeço a designação de Vossa Excelência corroborada por todos os nossos companheiros do 

plenário, nossos colegas, de que fossemos levados a presidir a primeira vez um conselho da 

escola, isso para mim é extremamente honroso, agradável, a possibilidade do convívio mais de 

perto com todos, com nossos servidores. E fizemos um conselho que haverá de ser marcante 

para todos os outros de outras escolas que a gente vê, que o TCE Cidadão está sendo 

requisitado por outros tribunais do país, para que ele possa ser levado da mesma maneira em 

contos que nossos companheiros, a Diretora da Escola, Doutora Lililan também do 

planejamento em Fortaleza, terra querida do nosso amigo Patrick. Então é um modelo que vai 

emigrando, vai deixando, e que é feito isso, através dos multiplicadores. Aí esse conselho tem o 

representante dos conselheiros, Vossas Excelências generosamente me incumbiram disso, tem 

a Conselheira Milene, Conselheiros Substitutos, tem o representante da direção da casa, na 

figura da Doutora Alice. Tem a diretora da escola, Professora Maria de Jesus, Professora Gel, 

e tem o representante dos servidores que não foi indicado por nenhuma de nós, esses 

servidores, o Francisco, o representante, foi um pleito direto, absolutamente democrático, quer 

dizer, os servidores escolheram. Então um Conselho que escuta a todos, e aí se nós não 

tivéssemos o conselho, o tanto que sou agradecido ao Conselho. Quero fazer um registro, sem 

o desejo de ser agradável, é o espírito de justiça, essa dedicação diuturna da Equipe da Escola 

de Contas, não tem hora para trabalhar, promovendo os nossos eventos, dando suporte em 
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nossos eventos, levando em todos os eventos o apoio necessário, e acho que já podemos, Vossa 

Excelência já deu o sinal verde nesse sentido, já podemos sonhar que essa escola possa quem 

sabe no ano que vem estar cuidando das primeiras pós-graduações para os servidores da casa, 

é uma noticia que pode ser alegremente festejada. De maneira que eu queria na realidade 

mostrar que no dia 27 com esses multiplicadores, é um fato absolutamente que nos fortalece, 

são vários colegas levando essa missão do tribunal, ficamos uma coisa quase siamesa com a 

ouvidoria, que é magnificamente dirigida pelo Conselheiro Odilon. Porque o nosso desejo é 

escutar, e levar aquilo que pretendemos fazer, isso tudo está sendo consolidado de uma 

maneira simples, correta, dedicada, como disse praticamente diuturnamente. E quero registrar 

do fundo do coração os nossos agradecimentos porque chegamos até aqui, porque muita coisa 

foi feita antes de nós, daqui a pouco estaremos saindo, e o desejo de que esse é um projeto 

coletivo, nenhum de nós, nem eu nem ninguém poderia fazer isso sozinho, a permanente 

posição de Vossa Excelência em apoiar a escola em todos os momentos que lhe foi solicitado. 

Quero dirigir uma palavra de agradecimento aos companheiros do Ministério Público de 

Contas, porque em todos os instantes estão do nosso lado, ao sugerirem medidas, quererem 

participar, e dizer que então é uma data muito feliz, de uma coisa quase sem se pensar. E eu 

quero marcar nesta data, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, o dia 27 de outubro, 

porque a consolidação, e foi preparado pela escola esse certificado, aliás, eu quero ter uma 

queixa aqui, e me dirigir a Professora Gel, porque a Conselheira Milene e eu participamos 

desse encontro e não providenciaram o nosso diploma presidente, de maneira que eu estou 

fazendo aqui uma reclamação de corpo presente, ou fomos reprovados, não sei, os dois únicos. 

Mas no mais eu queria dizer isso, que isso se festeja, porque é um projeto que amanhã não está 

mais o Nelson aqui, e ao longo dos anos os outros não estarão, mas nós temos a certeza que 

nós demos um passo no sentido da construção dessa cidadania, a felicidade, as fotografias, há 

tantas fotos já testemunhando isso, dos servidores que vão multiplicar os nossos ensinamentos, 

e dos alunos e dos professores. E esse projeto também vai possibilitar conselheiro, com 

certeza, aquela duas resoluções, aliás, aquela resolução que fizemos aqui onde estimularemos 

a monografia para os professores da rede pública, homenageando o nome dos mais ilustres 

que esta casa teve, que foi o falecido auditor Benedito Nunes, para os professores, e as 

redações também homenageando uma das Ilustres figuras do Estado do Pará, lamentavelmente 
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também já não entre nós, Professor Armando Dias Mendes, que são figuras que a cada 

momento deveremos relembrar, pela cultura do Pará, pela correção na vida pública que 

tiveram. E na medida em que esse projeto nosso, todos nós estamos juntos nesse projeto, 

levamos esse tipo de participação, nós vamos dar oportunidade também, que esse dois vultos 

permanentemente pela rede escolar, pelo magistério, pelos alunos, eles sejam homenageados; e 

não deixa de ser uma homenagem, embora hoje já sejam, não auditores, mas conselheiros 

substitutos, não deixam de ser também uma homenagem a categoria. De maneira que é um dia 

de muita alegria, muita felicidade, e muito agradecimento sobre tudo. Eu pessoalmente quero 

agradecer a todos o apoio, o pessoal da Escola que tem nos apoiado tanto, as pessoas que 

integram o conselho, fundamentalmente a este plenário, já fiz este agradecimento, realçando o 

trabalho que encontramos, aquilo que já havia sido feito a Vossa Excelência, e aos servidores 

da casa pela participação efetiva, que tem tido, e dando chance que esse projeto possa 

caminhar. Espero que a gente hoje marque essa data, porque para mim ela simbolizou muito, 

esta é a garantia de que a ideia já foi de fora do estado, e esses multiplicadores representam o 

grupo que acreditou na ideia, e que muito mais do que nós vai fazer com que essa ideia 

prospere. Eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade, dizer da minha enorme alegria 

pela manhã de hoje participando junto com todos nesse plenário. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de usar 

da palavra somente para complementar e parabenizar mais uma vez o Conselheiro Nelson, e 

na fala do Conselheiro ele expõe o desejo de iniciar pós-graduação. Só para a gente lembrar 

um pouquinho, à época que nós começamos com esse trabalho da Escola de Contas, inclusive 

ainda através do Promoex, nós conseguimos implantar aqui pela Escola de Contas, um curso 

de pós-graduação para servidores, inclusive tem vários servidores, foram 50 servidores 

escolhidos. Durante dois anos eles tiveram aqui a oportunidade, eu tenho certeza Doutor 

Odilon, que esse curso de pós-graduação que foi transmitido a esses servidores ajudou muito, 

tenho certeza que muitos deles aqui, inclusive nós temos a Rutinha que participou desse 

momento. E muitos deles se acharam gratificados por ter participado desse momento. E essa 

ideia que Vossa Excelência coloca aqui, eu gostaria de deixar que possa ter continuidade 

Conselheiro Luís, porque esse curso de pós-graduação para os nossos servidores é muito 

importante, que haja uma seleção novamente, e que eles possam ter o privilégio de alguma 
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forma participar desse prêmio novamente, que já foi aqui solicitado pelo Conselheiro Nelson, 

mas que já teve uma experiência exitosa nessa instituição. Também tivemos uma experiência 

exitosa à época, de cursos à distância, hoje nós temos a oportunidade de através de 

conferencias, videoconferências, e também nós tivemos uma experiência de curso a distância, 

onde vários prefeitos mandavam para a Escola de Contas, elogios no sentido da oportunidade 

de vários temas serem trabalhados em curso à distância, em um convênio do Tribunal de 

Contas com a Universidade Federal do Pará, e outras universidades. Essas ações que eu 

gostaria de sugerir, porque também foram, ações exitosas, e que deram uma repercussão muito 

boa, inclusive municípios muito distantes daqui de Belém, eles elogiavam, mandavam elogios 

para o Tribunal no sentido da oportunidade que o Tribunal estava dando para essas palestras, 

essa oportunidade de videoconferências com convênios com a Universidade Federal do Pará, e 

outras universidades deste estado. Apenas Conselheiro, eu tenho certeza como essas que 

Vossas Excelências estão fazendo, experiências exitosas também possam ter continuidade como 

Vossa Excelência colocou aqui agora. Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu que agradeço, quero manifestar inclusive o 

apreço e o apoio das iniciativas da Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, mas a ideia da 

pós-graduação, é alguma coisa permanente como tipo as universidades, em que haveria todo 

um procedimento na seleção, no acompanhamento, e isso aí é muito importante, será o 

prosseguimento daquilo que já foi falado aqui, eu até me penitencio por alguma coisa que não 

tenha recordado. Mas o desejo de que a casa tenha sempre os programas de pós-graduação 

como uma meta específica, proposta para cada ano os servidores que serão selecionados para 

fazer, que completaram, enfim, nos moldes como normalmente as universidades públicas 

fazem, e parabenizo o Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes pela iniciativa e 

eventualmente alguma falha que possa ter tido, e isso já fica superado pelo meu pedido de 

desculpa se alguma coisa emiti, mas jamais deliberadamente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, Senhores Conselheiros, representante 

do Ministério Público de Contas, Senhoras e Senhores. Conselheiro Nelson, penso que não 

houve falha nenhuma. Na verdade, a Escola de Contas, como bem frisou Vossa Excelência e os 

outros Conselheiros, ela surge, e surgiu com a vocação de capacitar e treinar servidores, 

prepará-los para o dia a dia da nossa instituição, aparelhar melhor esta casa para 
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desempenhar a sua função constitucional. E pelo PCCR, que o Presidente foi relator na 

ocasião, na gestão do Conselheiro Cipriano, ficou muito claro entre seus artigos, que a 

valorização do Servidor Público precisa ser permanente, o que ganha e alça a um grau de 

importância muito relevante a escola, a escola não pode ficar alheia, ela sim deve participar 

em todos os momentos como já vem participando; e um exemplo aqui são os multiplicadores, 

que desde já parabenizo por ter possibilitado que possam certificar servidores no sentido de 

multiplicar e chamar a atenção e outros para esse projeto de relevância do tribunal. Mas eu 

penso que o passo lógico, Conselheiro Presidente, é sim a pós-graduação agora, até porque 

Vossa Excelência vai ter que implementar situações do PCCR no próximo exercício. E todos os 

servidores vão querer, sim, estar melhores treinados, capacitados, qualificados. Não somente 

eles ganham, como a própria instituição ganha, e aí a instituição ganhando a própria 

administração pública ganha, o estado acaba possibilitando melhores serviços públicos aos 

seus cidadãos. Parabenizo o Conselheiro Nelson pela reportagem do Jornal Liberal, e eu sei 

que é uma luta muito longa de Vossa Excelência, e eu não tenho dúvida que o seu entusiasmo 

não se arrefece nunca, que ele permaneça. E se tudo der certo, que no próximo ano, nos 400 

anos de Belém, a gente tenha essa boa notícia da liberação do nosso parque ambiental, que 

todos os cidadãos, os munícipes dessa cidade serão muito bem agraciados com isso. Quem 

sabe não teremos um futuro Ibirapuera aqui também. Aproveito a oportunidade também para 

parabenizar o José Raimundo de Oliveira, e em seu nome, José Raimundo, que você foi 

reconhecido pelos seus colegas como Servidor Nota 10, e tenho certeza que você mereceu essa 

qualificação, não tenha dúvida disso, e em seu nome estendo um parabéns especial a todos os 

servidores desta Casa, a todos os servidores da Administração Pública em geral, lembrando 

que sem eles o estado não presta serviços, então os servidores públicos são peças essenciais à 

administração pública, e nada mais justo que eles sejam homenageados em um dia do ano, 

especialmente, porque todos os dias são dias para homenageá-los. Sem o servidor público a 

administração pública não anda, é importante que os gestores tenham isso em mente. E 

parabenizo por fim Vossa Excelência por possibilitar Presidente, essa semana de homenagens 

aqui no tribunal. Parabéns! Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Só para reiterar o apelo do Conselheiro Nelson Chaves, 

que seja emitido o diploma para o Conselheiro Nelson e a Conselheira Milene, porque eles 
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merecem efetivamente. Primeiro pela sugestão da ideia, o projeto, e segundo que eu vejo que 

nós temos que ser mais próximo possível, não vejo nenhuma diferença, ao contrário, ele não fez 

o curso, não foi aprovado, então ele tem que receber o diploma com a Doutora Milene também. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Porque eu ainda não sei como diplomar um Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É, mas tem que ser, porque nós somos 

iguais presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: É uma restrição da Diretora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É, aí tem que ver um motivo: reiterar isso daí. Eu quero 

também com o Conselheiro Nelson, lembrar, Senhor Presidente, eu não sei como iria fazer, 

lembrar que a Escola de Contas deslanchou efetivamente na administração da Conselheira 

Lourdes Lima. Ela existia praticamente no papel, uma coisinha a mais e outra menos, e a 

Conselheira Lourdes Lima na condição de presidente levantou a Escola de Contas, e eu fiz um 

trabalho também, tentei junto com a equipe técnica, equipe da escola na minha época 

maravilhosa, muito boa, e ouvindo sempre o Conselheiro Nelson também, os conselheiros. Tem 

os números, os dados, do que fez a Escola de Contas desde a Administração da Conselheira 

Lourdes, até onde está com o Conselheiro Nelson. Então é muito importante frisar essa 

situação, e dizer que esse trabalho do Conselheiro Nelson é fundamental para a Escola de 

Contas, imagine se o Conselheiro Nelson assumisse, talvez nem quisesse assumir nessa 

condição, e não desse, vamos dizer assim, o encaminhamento que ele está dando, com certeza 

absoluta nem assumiria. Então é importante fazer esse registro, porque existe uma historia do 

Tribunal de Contas, existe a história da Escola de Contas, dos servidores e fazer esse registro. 

Eu acho que nós temos que, se for o caso, submeter a uma votação plenária para emitir o 

certificado do Conselheiro Nelson e da Conselheira Milene. A Conselheira Lourdes já vota a 

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

Presidente eu queria tratar outro assunto brevíssimo com a anuência de todos, prometo que 

será brevíssimo, mas para chamar a atenção também com a concordância, agradecer a 

decisão de Vossa Excelência e do plenário, é que na quinta-feira nós vamos ter uma outra 

Sexta de Integração, a primeira Sexta que não foi sexta e foi quinta veio o governador, e nós 

vamos ter na quinta-feira, não haverá sessão plenária pro decisão do colegiado, e nós vamos 
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ter a explanação da FASEPA, fundação que atende os menores infratores. Tivemos lá com 

Vossa Excelência fazendo a visita, acompanhando também a Conselheira Lourdes, e dizer que 

esta situação é impar em relação as outras, porque ao lado do aspecto administrativo que 

poderá ser tratado, nós vamos tratar de um assunto que extrapola qualquer área 

administrativa que o tribunal possa fazer. Pode vir o Secretário da Saúde como veio o 

Secretário da Educação, nós vamos tratar especificamente daquele problema. A FASEPA tem 

uns problemas administrativos a serem conversado conosco, mas, sobretudo, o assunto que vai 

ser abordado atinge a cada cidadão, porque ele trata do menor infrator, normalmente vitimado 

pelo tóxico, e as autoridades do assunto sempre dizem, e quem de nós se tivermos nessa 

situação, que levantemos as mãos aos céus, que não tenhamos um parente ou uma pessoa 

muito próxima envolvida nesse mundo do tóxico, que deriva para o mundo do crime, e as 

autoridades da área sempre dizem: “Só há duas portas de saída para quem vai ao processo das 

drogas, é a porta do cemitério, ou a porta da prisão.”, isso se tratando de jovens. Então esse é 

um problema que interessa a todos os servidores e não servidores. Nós estamos vendo agora, 

infelizmente ontem novamente, nós estamos no mês de outubro, já 19 Policiais Militares 

sucumbiram, e fora lamentavelmente os jovens, embora a margem da lei, quanto a juventude 

do país tem perdido com esse problema. Então eu acho que é uma oportunidade única de nós 

estarmos face a face com as pessoas que mexem com esse problema, que cuidam desse 

problema, e dá a oportunidade a todos nós do tribunal a nos aproximarmos, porque este 

processo não veio ser resolvido pelas autoridades públicas somente, isso é uma questão que vai 

ser resolvida pelo coração da sociedade, porque só o setor público não vai dar conta disso, e 

acho que cada um de nós deve ajudar o mínimo que puder, aonde puder para reverter esse 

quadro que é degradante. Eu vejo, por exemplo, as noticias internacionais, as migrações, o 

Fantástico mostrou uma criança de um ano salva milagrosamente, enfim, e o Brasil com essa 

portentosa capacidade que tem, dói na alma e dói no coração quando se vê um jovem, 

Conselheiro Cipriano e Conselheira Lourdes, dizendo: “Eu quero sair do Brasil.”, e nós não 

temos a catástrofe, nós não temos as guerras religiosas, e estamos com esse débito, com essa 

juventude que talvez esteja contaminado com esse mal da desesperança que eu sempre digo que 

é o pior dos males, e isso precisamos reverter. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Um aparte. Domingo assistindo um programa 
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de televisão do SBT, do jornalista Roberto Cabrini, novamente o mesmo assunto, e Senhor 

Presidente, impressiona algumas mães acorrentando os filhos em casa, e apareceu lá, foi 

entrevistado, e não é possível isso, é contra a lei, ela pode ser punida por isso, pode ser presa 

por até 10 anos, mas ela disse o seguinte: “Ou eu prendo ele aqui em casa, ou ele vai para 

cadeia ou vai morrer na rua.”. O Ministério Público de alguma razão entendeu essa situação, 

e nem toma, vamos dizer assim, providências enérgicas contra essa mãe, porque de alguma 

maneira ela está defendendo o filho dela, literalmente acorrentados, os jovens meninos. Alguns 

já faleceram, porque a matéria sai hoje, mas daqui há três dias o cara pode morrer, que foram 

para rua e morreram, Na família desta que está com o jovem acorrentado na cadeira já com 

alguns problemas da articulação porque não pode se mexer quando está acorrentado, e é o dia 

inteiro Conselheiro Nelson, ela só solta o menino quando ele está dormindo, aí ela solta para o 

sangue circular. É impressionante, é uma coisa horrível verdadeiramente. E o chefe do tráfico 

na comunidade, entrevistado pelo repórter, falando abertamente dos problemas do estado, e 

que ele ocupa esta situação porque o estado não está presente. E aí o menino quer fazer 

carreira no tráfico, passa por um estágio A, B, C até chegar em uma outra situação. Quer 

dizer, é uma situação realmente muito difícil, Conselheiro Nelson tem razão nas suas 

preocupações, porque cada vez nós vemos a situação se agravando cada vez mais, da 

violência, e envolvendo os jovens. Eles recrutam os jovens, o traficante falou em entrevista, a 

partir dos 12 anos, lá nessa comunidade, a partir dos 12 anos ele já pode ir trabalhar para o 

tráfico. E nessa casa, uma das casas que foram entrevistadas, a mãe não tinha comido nada o 

dia inteiro, eram 6 horas da tarde, ele falou: “Agora são 6 horas da tarde, eles não comeram 

nada o dia inteiro.”. Aí não tem nenhuma expectativa, ela diz que leva o menino para a escola 

12 anos, não sabe escrever, não sabe nada, ou seja, ele não vai para a escola, e a única 

alternativa que se encontra lá é o tráfico. E aí lá se leva um trocado para casa para comprar 

um ovo, um arroz, um feijão, enfim, é uma situação lamentável que tem muita coisa, 

Conselheiro Nelson, que as autoridades e a população nem sabem que acontecem, são coisas 

horríveis, terríveis, que acontecem e que a população nem sabe. Assassinatos que a família não 

faz ocorrência policial, que a comunidade inteira sabe que matou o cara, quem matou, mas 

ninguém fala nada, e a forma como foi assassinado o menino, porque às vezes é menino, são 

coisas terríveis. É importante se conversar e discutir sobre esse assunto. Obrigado Conselheiro 
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Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

ia fazer algum outro comentário, mas diante do que o Conselheiro Cipriano falou, eu quero 

fazer minhas as palavras dele, e não tenho nada acrescentar, a não ser convidar os nossos 

servidores para participar da sessão de quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem. Então a gente já vai encerrar a sessão, 

quero ratificar o convite para a sessão de quinta-feira. Na sessão anterior Conselheira Lourdes 

Lima, nós decidimos não realizar a sessão de quinta por conta do feriado da sexta, que 

impossibilitou realizar o a Sexta de Integração, e aí a gente suspendeu a sessão de quinta para 

fazer o evento da Sexta da Integração na quinta-feira. E eu quero novamente parabenizar os 

nossos servidores, o José Raimundo que é o Servidor Nota 10, e todos os nossos colegas que se 

colocaram a disposição como voluntários para ajudar a realizar o projeto TCE Cidadão. 

Muitíssimo obrigado a todos. Em seguida, foi colocada em discussão, e a seguir em votação a 

proposta do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Aprovada, a matéria ficou 

consubstanciada através do Ofício n.° 0201/2015-SEGER. Em cumprimento ao deliberado 

nesta sessão, segue a transcrição da matéria publicada no jornal O Liberal, edição de 25 de 

outubro de 2015. NELSON CHAVES PEDE A ÁREA DO AEROCLUBE. O conselheiro Nelson 

Chaves do Tribunal de Contas do Estado solicitou à presidente Dilma Rousseff que avalie a 

possibilidade de doar ao município de Belém a área onde hoje funciona o Aeroclube do Pará. 

A ideia é que, nesse local, seja construído o “Parque de Belém”. Na correspondência 

endereçada à presidente, ele diz que Belém completará 400 anos em janeiro de 2016, registrou 

uma grande explosão demográfica e, muitas vezes, sem observar o devido planejamento 

urbano, acarretando inúmeros e graves problemas de toda ordem. “Entre esses, com absoluta 

certeza, a ausência de áreas públicas como praças e parques, cada vez mais importantes no 

desenvolvimento sustentável das cidades, mostrando-se fundamentais na perspectiva de 

melhoria da qualidade de seus habitantes”, afirma. Ele diz que a capital paraense possui, em 

movimentada área central, o funcionamento do Aeroclube do Pará, com dimensão aproximada 

de 60 hectares, que pertence à Aeronáutica desde a década dos anos 40 que, naquela ocasião, 

foi estratégica par a aviação em razão da 2ª Guerra Mundial. À época, esse local era 

praticamente rural e, agora, situa-se em pleno centro da cidade, constituindo-se em sério risco 

para a população, como também à própria segurança dos vôos, explica. Em 1989, quando 
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vereador e presidente da Câmara Municipal de Belém, Nelson Chaves apresentou essa proposta 

que, lembra, recebeu apoio generalizado da sociedade, para a construção, naquela época, de um 

parque urbano “que, indiscutivelmente, proporcionaria melhor condição de vida à população”. Ele 

afirma ainda no documento à presidente: Confiante na sensibilidade política, técnica e social de V. 

Exa., solicito que avalie a possibilidade da doação, por parte de seu governo dessa área à cidade 

de Belém, superando quaisquer entraves burocráticos, para nela ser projetado e construído o 

pretendido parque que será um presente inesquecível, justo e merecido para nossa cidade”. Ex-

vereador e ex-deputado estadual, Nelson Chaves, lembra que sua proposta objetiva resgatar uma 

área de cerca de 60 hectares (equivalente a quatro vezes a área do Bosque Rodrigues Alves) 

encravada no centro urbano de Belém e que hoje serve exclusivamente a atividade do Aeroclube do 

Pará, “com todo respeito e reconhecimento às atividades desenvolvidas há muito tempo pelo 

Aeroclube em favor da sociedade de um modo geral. Nós entendemos que, a partir dessa proposta 

que tem cerca de 25 anos, já naquela ocasião por volta do ano de 1989, já era nítida a 

preocupação de todos com a localização do Aeroclube, visto que à época em que essa atividade foi 

estabelecida era uma região distante do centro urbano. Com o passar do tempo foi se adensando, 

do ponto de vista de ocupação, e se tornou sempre uma área com algumas restrições, quer para o 

pouso quer para a decolagem e segurança das pessoas que, em razão de suas residências e 

atividades, estão ali em redor da área do “Aeroclube”. Ele afirma que, ali, não há uma atividade 

noturna. “O voo do Aeroclube se faz no período diurno. Muitas vezes, trazendo doentes ou 

acidentados de algum lugar do interior para a cidade. Entretanto, também de uns anos para cá 

temos essa mesma atividade desenvolvida pelos helicópteros. O próprio Estado tem assuas 

corporações que transportam, com muito mais presteza, vamos dizer assim, os casos que 

necessitam desse tipo de atendimento”, Nelson Chávez diz ser viável trazer para “usufruto da 

população”, uma área tão bem significativamente localizada e, ao mesmo tempo, encontrar um 

outro local para receber o Aeroclube e suas atividades como, por exemplo, sua Escola de piloto. 

‘Sim, é possível conciliar essa operação de uma transferência do Aeroclube para uma área d 

região metropolitana de Belém e, ao mesmo tempo, reverter esta área para a utilização de toda a 

nossa população, com grandes ganhos do ponto de vista ambiental cultural, desportivo, 

entretenimento de todas as características. ‘A transferência não é nada impossível, mirabolante”, 

afirma. PETIÇÃO PÚBLICA TEM 51 MIL ASSINATURAS. O conselheiro Nelson Chaves 

argumenta que a transferência da área do Aeroclube ao município de Belém seria feita com 
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cuidado e com segurança, ouvidas as autoridades do setor, entre as quais o Infraero. Ele observa 

que, nas cidades brasileiras, estão sendo “asfixiadas e estranguladas” a áreas nas quais há a 

possibilidade da população usufruir de espaços livres e de parques de múltipla utilização. No caso 

de Belém, por exemplo, Nelson Chaves observa que isso pode ser verificado em fotografias aéreas, 

muitas vezes divulgadas por O LIBERAL. Nelson Chaves afirma que, na área ambiental, Belém 

deveria ser exemplar para o resto do mundo. “Nós estamos na Foz do Amazonas e, em nossa 

região, simbolicamente temos que considerar o homem, a água e a floresta. Essas áreas verdes 

estão cada vez mais diminuídas, quer pela especulação imobiliária, quer para a ocupação 

desordenada de cidades que não obedecem seus planos diretores. De sorte que eu penso que, na 

equação desse problema – transferência do Aeroclube e regate dessa área – teremos condição de 

dar uma possibilidade de uma vida de maior conforto para a população em geral - tanto faz a 

criança, o jovem, o adulto, o idoso, os portadores de necessidades especiais. Um espaço para 

prática de atividades (esportivas, culturais), ou para lazer. Isso certamente nossos engenheiros, 

arquitetos, projetistas, agrônomos, paisagistas, encontrariam uma forma de projetar e executar um 

projeto em que essas aspirações todas possam ser contempladas e atendidas”, acrescenta. Mas a 

quem caberia administrar o parque? “Nossa possibilidade é fazer com que a cidade de Belém seja 

presenteada com aquilo que outrora foi uma área sua. É o nível municipal. Mas nada impede que, 

para a execução de um parque desses, nós tentemos fazer a colaboração de todas as esferas de 

poder Municipal, estadual e federal, especialmente quando é uma possibilidade em que todos 

ganharão preocupados com a qualidade de vida do cidadão de Belém”, afirma. |Nelson Chaves diz 

que o Aeroclube está localizado em uma área não sujeita a inundações. “E qualquer projeto e 

mobilidade urbana não passa por essa área. A simples arborização dessa área já daria uma ilha de 

conforto fantástica para a cidade de Belém, quanto mais que nós possamos comercializar essa 

idéia na implementação de um parque como as grandes cidades normalmente lutam par ter, como o 

Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo. Não estamos prejudicando, toda a cidade ganhará. Não se 

pode sonhar com a concretização de um parque desses da noite para o dia. Mas é uma coisa que 

tem de começar e ao longo de cinco, dez anos estará a idéia concretizada”, diz. O conselheiro do 

TCE afirma “festejar” a sugestão do jurista Zeno Veloso, com quem ele foi deputado estadual, 

para quem o Parque de Belém deverá ser denominado “Parque Juscelino Kubitschek”. “Ele (o 

presidente Juscelino) tirou o Pará do isolamento, com a construção da Belém-Brasília. É uma 

sugestão que achei extremamente feliz”, afirma. Nelson Chaves também defende que a população 
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seja consultada para dizer quais atividades devem ser implementadas no parque. Sobre a 

repercussão de sua proposta na sociedade, ele afirma o seguinte: “O grande suporte que nos temos 

é a sensibilização da sociedade prelos apoios recebidos. Agora estamos na situação de aguardar 

uma decisão política. Já falei pessoalmente com o prefeito Zenaldo Coutinho e com o governador 

Simão Jatene. E me enderecei por ofício à presidente Dilma”. Há também uma petição pública na 

internet, com quase 1.500 assinaturas, se solidarizando com proposta de Nelson Chaves. Ele, aliás, 

montou um dossiê com notícias publicadas na imprensa sobre o assunto e também falando das 

reuniões que teve com diversos segmentos da sociedade, discorrendo sobre sua proposta de 

construir o “Parque de Belém”. 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 trinta e oito 

minutos (11h38min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do 

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

 
Belém, 27 de outubro de 2015. 
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