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ATA Nº 5.349 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de novembro do ano dois 

mil e quinze (2015), quinta-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 três (03) de novembro, na forma do disposto no parágrafo único 

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

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

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

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro 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, em ato contínuo, Sua Excelência, então, proferiu o seguinte 

discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão a 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 minha relatoria. Ao assumir a 
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direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2010/52428-5, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com 

exceção dos contratos dos servidores Maria Páscoa Gonçalves dos Santos, Mariana Santos da 

Silva, Delzirene de Brito Abdon e Klinger Gonçalves Goes e aplicação da multa regimental ao 

responsável pelas contratações (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 deferir os registros, com exceção dos 

contratos dos servidores Maria Páscoa Gonçalves dos Santos, Mariana Santos da Silva, 

Delzirene de Brito Abdon e Klinger Gonçalves Goes em face do art. 37, XVI, “b” de nossa 

Carta Magna, dando-se ciência à SEDUC. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/51521-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal Rondon do Pará, responsável Olávio 

Silva Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com 

aplicação da multa regimental ao senhor Nilson Pinto de Oliveira e recomendações à SEDUC 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas presentes 

contas, Senhor Manoel de Jesus Silva Filho, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 

90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: 

Presidente, nobres Conselheiros, é uma satisfação retornar a esta Casa. E existe uma questão 

de ordem que eu gostaria de utilizar o direito ao contraditório a minha defesa. Dois fatos: 

Protocolei uma defesa, há mais ou menos uns 10 dias, e não foi juntada aos autos, e a defesa 

consta o laudo técnico de fiscalização do convênio supracitado. E eu gostaria também nessa 
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oportunidade, Excelência, de juntar agora o laudo com relatório de acompanhamento original, 

que foi realizado de forma correta o transporte escolar. E outra situação também diz respeito a 

respeito a essa Casa. É que me passaram a informação que as procurações, que o costume do 

advogado é chegar aqui ao tribunal e trazer a procuração original, ou seja, fica uma 

procuração. Mas em obediência a um pedido da Doutora Milene, uma informação que chegou, 

eu gostaria de juntar a procuração original no processo em respeito a este tribunal. E que, a 

partir de agora, eu vou através de petição juntar a procuração original a todos os processos. 

Se não vejamos a justificativa da minha presença a este lugar. Eu queria dizer aos nobres 

Conselheiros que a partir de agora eu vou fazer defesa em mais 30 processos do Professor 

Nilson Pinto. Eu verifiquei que a maioria desses processos não consta o relatório, e eu queria 

externar a minha dificuldade a Vossas Excelências: eu me dirigi à Secretaria de Educação, 

juntamente com alguns estagiários e advogados que trabalham comigo, para conseguir esses 

laudos originais. Eu não falo em dificuldade, eu falo em sofrimento mesmo porque os prazos 

foram requeridos e não foram cumpridos. Existe uma dificuldade de conseguir esses laudos via 

SEDUC. E nessa via crúcis, me dirigindo a SEDUC, falei com várias pessoas, encontramos os 

processos, e a maioria desses processos existe um laudo original, mas eles não o querem 

fornecer. E para não entrar em discussão, o funcionário disse: “Olha doutor, peticione, 

requeira, que nós vamos lhe fornecer.” E graças a Deus eu consegui mais 12 laudos originais. 

Esses laudos foram juntados, Presidente, essa semana aos processos em qual existe a sugestão 

de multa ao Ex-Secretário Nilson Pinto. Mas eu passo a repetir a minha oratória da última vez 

que eu estive aqui nesta egrégia Corte. É que os convênios quando são assinados, no bojo do 

convênio, a primeira página, existe um fiscal que é nomeado naquele momento, e este fiscal 

tem responsabilidades de acompanhar e fiscalizar o transporte escolar. Eu fiquei curioso por 

que a maioria dos processos que tramitam na SEDUC, e outros que já trabalhei para 

prefeituras, esses laudos o prefeito presta contas. As contas são aprovadas, na maioria das 

vezes, com algumas opções de multa, são consideradas regulares, mas a multa tem que ser 

aplicada sempre ao ex-secretário de educação. O fiscal tem 15 dias depois do final da 

execução do convênio para juntar esse laudo, mas ele não junta. Eu verifiquei no processo que 

leva até 2 ou 3 meses para juntar, mas é o Secretario de Educação que assume esse encargo. 

Tem 115 municípios que tem convênios, que possui convênio de transporte escolar, e é quase 
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humanamente impossível o Secretário sair da sua banca de Secretário de Educação e sair 

fiscalizando os fiscais. A responsabilidade de fiscalizar a execução do convênio é do fiscal. E 

esse fiscal, Conselheiro, é um funcionário público efetivo, que está lotado geralmente em uma 

escola pública estadual em um município que está sendo realizado o transporte escolar, e ele 

tem essa finalidade de fiscalizar. E aproveitando também o parecer muito sábio da Conselheira 

Substituta Milene na última defesa que fiz do ex-secretário Claudio Ribeiro, eu pedi aos nobres 

Conselheiros que não seria justo a aplicação de multa neste momento ao ex-secretário Nilson 

Pinto porque o está sendo feito e executado. E o momento, que permite o próprio Tribunal de 

Contas do Estado, de juntar na hora da sustentação oral, eu juntei o documento original, que 

com muita dificuldade eu consegui. Eu estou tentando ainda, no restante dos processos, que na 

verdade eu juntei 19, e desses 19, 5 são cópias, 14 são originais. E o que existe na SEDUC são 

apenas cópias. Eu quero inclusive que seja feita uma sugestão de que os originais sejam 

concedidos. Os advogados têm uma dificuldade muito grande, Presidente, para conseguir o 

original. Inclusive eu fui maltratado, mas isso é da advocacia, você sempre passa por isso, eu 

não estou reclamando porque no dia a dia eu passo por isso. Então em relação a essa 

dificuldade, e aquilo que seria justo, eu venho aqui pedir aos nobres conselheiros que, em suas 

sabedorias, não apliquem a multa ao Secretário Nilson Pinto porque não houve prejuízo ao 

erário. E o prefeito à época prestou conta, e as contas foram consideradas regulares, o 

transporte foi executado de forma correta. E existe um laudo, que eu creio que é um cidadão de 

bem, um funcionário público que mora no interior do estado, Rondon do Pará. Eu consegui 

entrar em contato com ele, e ele disse: “Não doutor, o laudo original está na SEDUC.” Eu fui 

à SEDUC e, para minha felicidade, responderam-me e entregaram-me isso, Presidente, na 

segunda-feira no final da manhã. Então eu gostaria que Vossas Excelências, em suas 

sabedorias, não aplicassem a multa ao Secretário porque não houve prejuízo ao erário, e vício 

sanado foi resolvido nesse momento nesta tribuna. Eu agradeço a oportunidade, bom trabalho 

e que Deus os abençoe. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para receber a 

documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 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, 
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Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência à Sua 

Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio e determinou ao 

secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2013/53155-0, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Artes do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação de multa 

regimental ao senhor Fábio Jorge Carvalho de Souza e expedição de determinações à IAP e à 

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

contratações, 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 deferir os registros, e aplicar ao senhor Fábio Jorge 

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

remessa intempestiva dos contratos 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2009/51257-3, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Regional, exercício financeiro de 2008, responsável Ana Suely Maia de Oliveira, 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 pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais à responsável e recomendações 

a SEIDURB e sugerindo o desentranhamento da Representação formulada junto ao TCU e 

remetida a essa Corte de Contas para que seja convertida em Tomada de Contas Especial, para 

proceder a apuração dos fatos, e, ainda, sugerindo maior empenho aos órgãos fiscalizadores da 

Receita Federal e Prefeitura Municipal de Belém, no sentido de adotar medidas preventivas 

internas para efetiva cobrança dos impostos em tempo hábil, evitando-se com isso a incidência 

de prescrição e, por conseguinte a existência de dano ao erário das respectivas esferas (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas presentes contas, 
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Senhor João Batista Vieira dos Anjos, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da 

Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Senhor 

Presidente, Senhores Conselheiros, Excelentíssimo Senhor Representante do Ministério 

Público, Senhores Servidores e Senhora Relatora. A minha fala é Excelências um pedido que já 

adiantei à relatora. No parecer do Ministério Público há uma série de questões que foi 

assimilada pela Senhora Ana Suely, a minha cliente. De fato não houve a juntada de inúmeros 

documentos quanto à prestação de Contas e, por conta do tempo, esse processo é de 2008, e 

nós estamos em 2015, houve a fusão de Secretarias. A SEDURB, que era na época, se fundiu à 

Secretaria de Integração Regional e à Secretaria de Obras. E houve uma dificuldade nessas 

duas semanas que eu habilitei esse processo. Nós fomos atrás de inúmeros documentos 

conforme assinalado pelo eminente representante do Parquet. E, felizmente, nós tivemos uma 

conduta absolutamente republicana da atual Secretária, que disponibilizou arquivos, nós fomos 

aos funcionários, designou três funcionários, a Secretária Noêmia Jacob, queria até louvar a 

iniciativa porque o que a gente ouve é que não é muito comum esse tipo de procedimento. E, 

felizmente, nós tivemos a sorte. Conseguimos toda essa documentação que nós temos aqui, 

agora, para requerer a juntada, que certamente irá fazer, no meu entendimento, uma reanálise 

do Ministério Público de Contas e, certamente, poderá acarretar um novo entendimento 

também da Excelentíssima Relatora. Então o que nós pugnamos nesta oportunidade é que seja 

deferida a juntada desta documentação, que é nova nos autos, não está nos autos, refere-se a 

cópias de contratos, termos aditivos, notas fiscais, enfim, inúmeros documentos. Eu enumerei 

aqui, e é um total de 39 anexos, processos, enfim. E que seja designado a reabertura da 

Instrução Processual para que a gente possa efetivamente mostrar que não houve 

irregularidade nas contas da minha cliente. Muito Obrigado, Excelência. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura 

da instrução processual. 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 2009/52720-9, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Federação de Esportes Universitários do Pará, responsável Lucílio Otávio Nery da 
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Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com 

aplicação da multa regimental ao senhor Carlos Alberto da Silva Leão (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas regulares, e aplicar ao senhor Carlos Alberto da Silva Leão a multa no valor 

de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação do laudo conclusivo de 

execução do objeto do convênio. 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 2010/50625-0, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Instituto para Formação Política, Sindical, Ambiental e Profissional da 

Amazônia - Instituto Polis, responsável Sulivan Santa Brígida, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, 

sem prejuízo da aplicação das multas regimentais que o caso enseja (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas presentes contas, Senhor Charles 

Rodrigues, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal 

foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssimo Presidente desta 

Corte Luís Cunha, no qual saúdo os demais conselheiros e colegas daqui. Primeiramente, o 

convênio foi no valor de 200 mil reais, em repasses mensais, 10 parcelas de 20 mil reais. A 

Comprovação foi feita junto à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para que houvesse o 

repasse da próxima parcela, a prestação de contas da parcela anterior tinha que ser feita. O 

que ocorre é o seguinte: houve sim em duplicidade dois recibos, contudo, eu tenho aqui comigo 

cópias dos recibos que desde já eu peço para que sejam juntados e, no mesmo momento, peço 

prazo para juntada dos originais, uma vez que eles se encontram na ALEPA. Esse prazo 

possível de 15 dias por quê? O primeiro repasse foi feito sem comprovação alguma e claro 
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para que houvesse a prestação do curso, e nos demais repasses foram feitos, tanto prova que o 

próprio laudo complementar comprova que as despesas foram executadas conforme havia 

previsto. Logo no início do processo onde há o relatório de despesas e cronograma delas, a 

gente prevê, inclusive, até a 10º parcela que seria a pessoa física que prestaria o curso. Esses 

dois recibos foram apenas os únicos que não tinham sido juntados, no valor de R$ 1.200,00, 

comprovando as despesas que não haviam sido comprovadas. A própria ALEPA atesta isso. E 

não sei por que cargas d’agua o Ministério Público anteriormente havia opinado juntamente 

com o relatório complementar pelo aceite das contas e o julgamento regular da mesma. Dada à 

sentença do Conselheiro, ele pediu a reabertura para uma nova análise, e dentro dessa nova 

análise foi encontrada uma irregularidade no valor de 20 mil reais. Posterior a isso foram 

juntados os novos comprovantes no momento em que foi juntada essa duplicidade. E esses 

comprovantes reduziram esse valor de 20 mil para R$ 1.200,00. No mais eu peço que 

novamente esses recibos sejam juntados, bem como o prazo para que eu apresente os originais, 

requerendo junto à ALEPA. Obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhor Presidente e eminentes Conselheiros. Todos aqui conhecem bem a tramitação dos 

processos, as partes são citadas, são chamadas a apresentar os documentos, a prestação de 

contas, e a tramitação todos aqui sabem como é que funciona o processo todo. Parece-me que 

os recibos que ele apresentou em cópia são até os mesmos, idênticos aqui os recibos, mas eu 

quero fazer prevalecer para que a Corte sempre mantenha o seu padrão de conduta, 

concedendo o direito de ampla defesa e ao contraditório. Sugerir ao plenário que acate a 

sugestão do advogado, que passa a ser minha, e conceder o prazo máximo de 15 dias. Ele já 

está aqui presente para que tome conhecimento da data, e com isso então serão apresentados 

os documentos originais. Após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto para 

receber a documentação apresentada e conceder-lhe prazo de (15) quinze dias para juntar a 

documentação em original e, sendo apresentada, solicitar a reabertura da instrução 

processual. 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 2010/52081-9, que trata da Prestação 

de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 
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Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Norival Rodrigues Pimentel, 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 pela regularidade das contas, com 

aplicação das multas regimentais ao responsável e ao senhor Moisés Moreira dos Santos 

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

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

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

seu voto para julgar as contas regulares, e aplicar ao senhor Moisés Moreira dos Santos a 

multa no valor R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pela não emissão do Laudo. 

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 se registrou a saída de plenário de Suas Excelências os Conselheiros 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2009/52257-7, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto pelo Espólio de 

Antônio Saraiva Rabelo, 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 

conhecimento do recurso e no mérito não provimento (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 

Conhecer do recurso, para dar-lhe provimento parcial, excluindo as multas dado ao Caráter 

Personalíssimo. 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 se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53322-3, 

que trata do Recurso de Revisão, interposto por Sebastiana Pires dos Santos, cujo Relator foi o 

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

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 
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autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para 

manter o Acórdão nº 37.845/2005 quanto à irregularidade e aplicação da multa regimental, 

reduzindo o valor a ser recolhido (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 conhecer do presente recurso para dar-lhe 

provimento parcial, para considerar a recorrente em débito para com a Receita Estadual na 

importância de R$77.724,50 (setenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e cincoenta 

centavos), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. 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 se registrou o 

retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/50855-3, que trata do Agravo Regimental, interposto pelo 

Espólio de Antônio Carlos Fontelles de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. (Cons. Cipriano impedido). A Presidência proclamou que a Senhora Lúcia 

Teles Fontelles de Lima, espólio do Senhor Antônio Carlos Fontelles de Lima, estava presente e 

na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra 

que o fez nos seguintes termos: Bom dia! Bom dia Presidente e bom dia conselheiros. Eu 

gostaria de entregar os documentos novos para fazer parte dos autos do processo. E pedir 

também a reabertura da instrução processual. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 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 2014/50031-4, 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. 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 recomendação à SEDUC (pausa). A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro, recomendações à SECEX. 

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. 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 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50045-0, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Procuradoria Geral 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 indeferimento do registro, ficando 

a critério do douto Plenário aplicação da multa regimental e, ainda, expedição de 

recomendações a PGE (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 a PGE das recomendações mencionadas 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50610-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", 

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 do registro, com recomendação ao 

Centro de Perícias Renato Chaves (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

registro, devendo a Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício ao Centro de Perícias 

Científicas “Renato Chaves”, dando-se ciência das recomendações do Parquet de Contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50263-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Encargos Gerais-Sefa, exercício financeiro de 2010, responsável Vando Vidal de 
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Oliveira Rego, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

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

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

Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício à SEFA, dando-se ciência das recomendações. 

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, a presidência 

passou a tratar dos assuntos pautados em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Eu quero solicitar 

à Secretaria Geral que distribua aos Senhores Conselheiros para conhecimento e apreciação 

em breve. Eu não digo na próxima sessão, pois tudo indica que não estarei presente, e a sessão 

será presidida pela Conselheira Lourdes Lima. Conforme dispõe o Artigo nº 172 do Regimento 

Interno do TCE, proposta de Resolução encaminhada pela Secretaria de Controle Externo, que 

diz respeito à instrução normativa sobre a instauração, instrução e encaminhamento a este 

tribunal dos processos de tomada de contas especial, dando cumprimento ao artigo nº 150 do 

Regimento Interno. Da mesma forma eu encaminho ao Ministério Público, se desejar se 

manifestar, pois ainda há tempo para fazer qualquer ajuste. E só ressaltar que esse trabalho foi 

feito com muito cuidado pela nossa equipe técnica do controle externo, e também levando em 

conta do que existe em todos os Tribunais de Contas do Brasil, incluindo o TCU. Nós 

chegamos à conclusão que deveremos apresentar esta proposta. Há muitas dúvidas em relação 

à instauração de tomada de contas especiais. Portanto é uma forma de poder resolver esse 

problema que atrapalha bastante os jurisdicionados. Eu terei que viajar na segunda-feira à 

tarde. E na terça e na quinta-feira da próxima semana quem vai presidir a sessão será Sua 

Excelência Conselheira Lourdes Lima. Por conta de compromissos da presidência, terei de ir 

ao Tribunal de Contas da Bahia e também à Brasília, reunião da ATRICON, em preparação ao 

Congresso e também vários assuntos que tramitam no Congresso Nacional de interesse dos 
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tribunais. Vai haver uma reunião administrativa da maior importância, que reunirá todos os 

presidentes de tribunais de contas do Brasil. Eu quero ratificar um convite muito especial, os 

conselheiros que puderem amanhã comparecer ao nosso auditório, eu queria pedir que 

pudessem ajustar as suas agendas porque teremos amanhã, aqui, o Presidente do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, Sebastião Helvécio. Ele é também o Presidente do IRB. Por que eu 

estou pedindo isso? Porque ele merece a nossa atenção e consideração. Este cidadão, mesmo 

presidindo um tribunal que reúne a maior quantidade de municípios do Brasil, que é Minas 

Gerais, está percorrendo todo o Brasil. Há 15 dias estava no Amapá, como Presidente do IRB. 

Ele realmente está fazendo o seu trabalho. E vai ter uma reunião importante aqui nosso 

auditório, desta vez prestigiando o nosso tribunal. E o tema vai ser planejamento, em que a 

nossa secretária de controle de planejamento, Lilian Bendahan, vai proferir uma palestra. Eu 

quero convidar os conselheiros, os nossos procuradores do Ministério Público, servidores da 

Casa e do Ministério Público, que possam comparecer a este evento, pois vai ser muito 

importante. E a gente poder ouvir um pouco um homem experiente, entusiasta do controle 

externo Brasileiro como o Conselheiro Sebastião Helvécio, amigo da Conselheira Lourdes 

Lima. Ele vai chegar hoje à tarde em Belém e amanhã estará conosco em nosso tribunal. Logo 

no início, aqueles conselheiros que puderem, antes do evento, por volta das 8h30 já vou estar 

no gabinete da presidência para recebê-lo. Todos estão convidados para tomar um cafezinho. 

O evento será realizado em parceria com a Escola de Contas do nosso tribunal. O tema: 

“Gestão Estratégica.” Essa jornada cientifica, importante ressaltar, vai se gravar tudo que for 

falado, e vai ser passado para todo o Brasil. Eles fazem uma espécie de banco de dados 

científico e compartilham com todos os Tribunais do Brasil. Então, o que vai acontecer em 

Belém todo o Brasil tomará conhecimento. Assim como o que acontece no resto do Brasil, eles 

também nos repassam. Vai ser muito importante essa contribuição do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Eu gostaria de dar ênfase a um evento que ocorreu ontem. Quero pedir 

permissão ao nosso veterano da Corte, Conselheiro Nelson Chaves, e ontem nós tivemos um 

evento muito especial, que me tocou profundamente. Eu tenho apenas um pequeno registro de 

uma foto, não está tão boa, porque eu não levei nenhum fotografo da Casa. Eu com o 

Conselheiro Nelson Chaves fomos ao Comando Militar do Norte do Exército Brasileiro, 

atendendo o convite do General de Exercito Osvaldo de Jesus Ferreira. E foi realmente uma 
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experiência marcante para todos nós. Formalizamos e ele aceitou o convite para proferir a 

palestra da Sexta de Integração dia 27. Informamos a ele, Conselheiro Cipriano, o que Vossa 

Excelência propôs e que o plenário por unanimidade aprovou a Medalha Serzedelo Correia, 

que vai receber nesse dia. Queria pedir a Vossa Excelência que programasse na sua agenda, 

porque sexta pela manhã, dia 27, ele vai receber aqui no nosso tribunal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Poderia ser em uma 

sessão plenária, Senhor Presidente? No plenário da Casa? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É porque nós estamos com um 

problema de agenda, na nossa e na dele. Ele vai ter que passar o Comando Militar do Norte, 

no dia do aniversário de Belém, e realmente é a única data possível, tanto para nós quanto 

para ele. Por isso, gostaria que Vossa Excelência se programasse. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não tem problema. É 

porque o Conselheiro Nelson me falou isso agora de manhã. Eu nem sabia disso, até porque eu 

fui o autor da proposição, e achava até que deveria sinceramente também participar e tentar 

combinar essa situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Mas o convite foi dele para irmos lá. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Certo. Se não tem outra alternativa, 

inclusive vou falar com ele, não falei ainda em virtude de achar que isso é um procedimento 

natural da presidência, quem deve conduzir esse processo, na minha avaliação como disse o 

Conselheiro Nelson e Vossa Excelência agora, que já fez a informação, eu vou contatar e 

conversar com ele. Eu acho que é uma das homenagens mais importantes que fará o tribunal, 

algumas pessoas importantes, como sempre faz. Nós temos tido critérios na hora de 

homenagear as pessoas. Todos nós somos rigorosos, Conselheiro Nelson, no sentido de não 

banalizar nem vulgarizar, vamos dizer assim, uma comenda tão importante que é a Comenda 

Serzedelo Correa Classe A. Então, nesse sentido, merecidíssima a homenagem, e acho que o 

tribunal não só reconheceu o homem que presta grandes serviços para a Amazônia, para o 

estado do Pará e para toda região Norte. Também o coloca na galeria das pessoas mais 

importantes homenageadas por este Tribunal de Contas, Senhor Presidente, mas eu me curvo 

ao encaminhamento de Vossa Excelência no sentido de combinar, ver o que for possível para 

que possamos fazer desse dia para ele, que é o homenageado, uma grande homenagem. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Perfeito, vamos fazer no auditório a programação, ele vai proferir a palestra porque eu acho 

que, para os nossos conselheiros, Ministério Público e técnicos, vai se um ganho muito grande. 

Ele é um profundo conhecedor da Amazônia, essa área de fronteira e tudo que o Exército 

Brasileiro vem fazendo na Amazônia Oriental. O General Ferreira veio para cá ainda garoto. 

Era tenente quando foi para Santarém, e lá nasceu a sua filha, que é medica. Então ele conhece 

a Amazônia, está como Comandante, que é o maior cargo que tem na região, Comandante 

Militar do Norte, e o seu feito maior, que foi a razão do merecimento da medalha, proposição 

de Vossa Excelência, foi trazer para cá o Colégio Militar, algo muito difícil de conseguir, foi 

esforço dele, e ontem em uma abordagem interessante, conversando comigo e com o 

Conselheiro Nelson Chaves, ele disse que para formar a primeira turma, Conselheira Milene, 

de 40 alunos, serão 12 alunos no colégio militar em Belém. Na primeira turma para a seleção 

se inscreveram quase 800 candidatos aqui no Pará. Para surpresa, apenas 20 foram 

aprovados. Uma expressão dele: “A educação no Pará está doente.” Expressão do Coronel, a 

gente precisa realmente fazer alguma coisa. E eu estou muito feliz com o Comandante do 

Exército da Região ter dado essa contribuição, que mostrou o retrato da educação. É um 

trabalho que eles fazem no Brasil rigorosíssimo, um padrão de qualidade elevadíssimo, e os 

alunos da escola pública se candidataram e não conseguiram preencher as vagas, Conselheiro 

André Dias. Foi a maior surpresa para ele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: A Educação Pública não está doente só no Pará. Está doente 

no Brasil inteiro. Foi feita uma escolha equivocada porque o segredo da administração, seja de 

uma empresa pública, um bem público, ou do particular, é estabelecer prioridade. Não se pode 

imaginar que pode se montar um telhado se não estiver montado duas colunas em cima de um 

bom alicerce. O abandono do ensino fundamental, com consequente repercussão sobre o 

ensino médio, invalida os investimentos no ensino superior, porque chegam lá pessoas 

subqualificadas para informação que lhe é posta. Então essa doença é uma doença de origem. 

Doença essa que vai estar cada dia mais se manifestando na vida de todos nós, nesses anos, 

nos anos vindouros, porque essa é uma construção que leva quase 20 anos para ser alcançada. 

Se nós não deixarmos a demagogia, e entendermos que não são os “FIES” que vão responder 

pela necessidade de qualificação dos nossos cidadãos para produzir bens e serviços que 
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enriqueçam a nossa sociedade, e que começa no ensino fundamental. Saiu ontem na televisão, 

mostrando, Conselheiro Cipriano, quanto é importante o ENEM na Coreia do Sul. Vou dizer o 

seguinte: como eu gosto muito da coisa pública, eu assistia e me emocionava. Emocionava de 

saber que lá deram o valor a que tem que dar valor. É o momento mais importante. As ruas, o 

comércio, Conselheiro Luís Cunha, adiam o início do trabalho para permitir que os alunos não 

percam o horário. Os alunos do ano anterior, não sei se a Conselheira Lourdes viu na 

televisão, fazem como se fossem um corredor Polonês de boa sorte. A família vai para a igreja 

e para os seus cultos orar pelo sucesso dos filhos porque eles sabem que o que podem 

realmente levar a liberdade é a verdade. E a verdade vem pelo conhecimento. Isso não 

desabona o esforço do nosso comandante. É o esforço que estava ao alcance dele. Mas se nós 

não tivermos, Conselheiro Cipriano, essa revisão de leitura, o acréscimo sempre vai ser o tal 

do acréscimo marginal, infinitesimal. E o poder público tem a obrigação de não resolver o 

problema de um. O problema de um vai ser resolvido através da oferta de oportunidades para 

resolver o problema de todos. Acho que foi muito feliz a escolha do Conselheiro Cipriano no 

nome do nosso comandante. E me recordo que ele conversou comigo e me mostrou todas essas 

características da história dele com o Pará. E desde aquele período que eu aguardo com 

satisfação a oportunidade de prestar uma homenagem a um sujeito que tem história e tem 

construção pelo Pará. Independente do dia da semana, eu posso dizer que pode contar com a 

minha presença. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Muito bem! E já vou passar a palavra ao Conselheiro Nelson Chaves. Ele 

completou, agora me surpreendeu apenas 20 terem conseguido a nota mínima, mas eu tenho 

certeza que no próximo ano eles já vão estudar um pouco mais, irão para um cursinho, e aí 

certamente mais de 1.000 vão estudar um pouco mais. Porque ele disse o seguinte: nós não 

poderemos abrir mão do padrão de qualidade do colégio militar. Isso é uma marca nossa. E foi 

muito boa a conversa. Ele nos recepcionou muito bem e, retratando o que aconteceu ontem, 

mostra que ele é uma pessoa diferenciada. Ele usou uma expressão para o Conselheiro Nelson 

Chaves dizendo o seguinte: “Eu poderia chegar em Belém, entrar 9 horas aqui no Comando do 

Exercito e trancar os portões, ficar aqui até 4, 5 horas da tarde cuidando da parte burocrática. 

Eu preferi chegar em Belém e abrir os portões do Exército e comecei a dialogar com a 

comunidade e participar da vida da comunidade”. E agora, Conselheiro, já na última quinzena 
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para cá nós estamos recebendo, convidando as autoridades para passar lá, fazer uma visita, 

almoçar com ele, agradecer, falar do Pará, falar dos problemas. Fiquei muito impressionado 

com aquele brasileiro que está agora no Pará, servindo o estado do Pará na condição de 

Comandante do Exército. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, em primeiro lugar quero festejar a vinda aqui do 

Conselheiro Helvécio, que preside o Tribunal de Contas de Minas Gerais, dizer que não posso 

deixar de me recordar de uma parceria que firmamos com o Tribunal de Contas de Minas, que 

era um tribunal considerado de ponta, e continua sendo, onde nós fizemos por dois momentos o 

congraçamento dos nossos técnicos do DCE com pessoas que vieram de lá, remetidas pelo 

Tribunal de Contas de Minas Gerais. E foi um fato muito positivo que na minha trajetória aqui 

dentro marcou muito a mim, por tudo aquilo de positivo que foi conseguido. E ele agora 

também presidindo o Instituto Rui Barbosa. É importante que o receba bem, amigo da 

Conselheira Lourdes, tenho certeza que desta vinda dele muita coisa importante irá resultar 

para o nosso tribunal. E o segundo momento, eu queria dizer a Vossa Excelência, e vejo que 

essas coisas são emblemáticas, veja uma situação que acontece, às vezes, até sem que a gente 

programe, ela termina se revestindo de uma coisa de extrema importância e marcante para as 

instituições. No comentário feito pelo Conselheiro André, muito procedente, a gente vem 

falando repetidamente, e às vezes até parecendo redundante, porque antes da escola eu vejo 

que a família brasileira está destruída pelo processo da droga. Se você não tem a creche, o 

acolhimento das crianças, na ausência que a mãe deve ter nos seus trabalhos, então é esta base 

que precisa ser refeita. Então nós temos que assistir às famílias, notadamente as milhares de 

famílias que esperam um cuidado melhor do estado para dar o acolhimento à criança desde o 

nascimento, para que ela chegue na escola fundamental com o mínimo de condição. Então 

passa por vários pontos, não é um ponto, é uma equação. Como eu estou na vida pública há 

muito tempo, eu quero que esta palavra não possa ser levada em termos de ofensa a quem quer 

que seja em todos os níveis, eu vejo que o Brasil padece do mal da hipocrisia, porque é preciso 

virar esta curva. Todo mundo fala da educação, mas as providências não são tomadas. É o 

discurso redundante, então será que os dirigentes da pátria em todos os níveis não podem 

modificar esta curva e fortalecer o ensino público, fortalecer a figura do professor. Porque isso 

eu já venho falando há muito tempo. E quando eu, Conselheiro André, que falei aqui pela 
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primeira vez, vejo a pertinácia, a decisão, vou chegar nesses pontos, porque é importante nessa 

situação como se limpa uma sala, não há um escaninho que não possa ser higienizado porque é 

um tema que pode até transformar em vários pensamentos. E várias apresentações, a visita do 

Comandante do Norte aqui, da força militar, se não alguém vai dizer: “Mas o que isso tem a 

ver com o tribunal?” Vamos chegar lá. Então era jovem, falei aqui nesse plenário, ia nas 

minhas atividades esportivas na altura, muitas vezes fui à Fortaleza e ficava hospedado no 

Colégio Militar, e me disseram: “Mas porque é que Belém não tem um colégio militar?” 

Região fantástica e com a 8º região militar naquela altura. E vi o esforço, quer dizer, como ele 

disse a vossa Excelência e disse a mim, e eu estava na dúvida de convidá-lo, porque a gente 

sabe que as questões militares são diferenciadas por chegar lá, se esse homem chega, vai 

passar poucos anos em Belém, e disse que somos agradecidos nesta terá, e cada vez mais 

aqueles que vem construir o nosso futuro, podia chegar e cruzar os braços, cumprir a missão 

dele de soldado e acabava. E ele veio se preocupando com a questão do ensino, e teve 

anuência do Governador do estado para inclusive instalar o colégio militar no outrora asilo 

dos velhinhos, Dom Macedo Costa, que foi construção do Antônio Lemos, olha a história se 

ligando, nosso maior intendente de todos, provavelmente, e fiz aqui uma manifestação me 

congratulando com a atitude do General. E esta Casa aprovou à unanimidade, mandou o ofício 

para ele comunicando, Conselheiro Cipriano em seguida falando comigo, dizendo que era um 

merecedor. Eu digo: “Sim Cipriano, sim claro.” É uma figura, pelo que já falamos aqui 

absolutamente merecedora deste aplauso dos paraenses, porque no nosso regimento vai dizer: 

“Ah, mas isso pode ser a Assembleia Legislativa.” É quem tem a possibilidade de dar o título 

de cidadão do Pará, mas no nosso regimento diz que as pessoas que contribuem com o 

Tribunal e com o Estado do Pará são merecedoras também da nossa homenagem. E nesse 

sentido todos apoiamos e recebemos o convite, para mim surpreendente, de almoçar ontem lá, 

que foi honrosamente para mim na companhia do Presidente. E cheguei lá e fui recepcionado 

pelo Coronel Chefe do Estado Maior, Coronel Leão, e eu dizendo: olha o General já tem uma 

comenda que foi outorgada a ele, proposição do Conselheiro Cipriano, e eu aqui comigo quero 

falar com o senhor para me aconselhar. Eu tive na minha vida profissional em determinado 

momento uma aproximação muito estreita com outra arma, que era a Marinha, pela 

construção que fizemos com o arsenal de Marinha. E na base naval nosso entendimento 
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cordial, e sei que os militares, claro, eles têm regulamentos que às vezes são muito mais 

severos, muito mais rigorosos, dizia eu desta Sexta de Integração, e que era desejo nosso, que 

iria consultar o Presidente para saber se eu teria chance de propor, e o que ele aconselharia. 

Ele disse: “O general é um homem de extrema cordialidade, muito vinculado com os assuntos 

da cidadania.” Eu disse: “Eu o conheço, poucas vezes, mas vi dele essa personalidade.” E ele 

disse: “Acho que ele vai ficar muito feliz de ser convidado.” E da conversa que eu e o 

Conselheiro Luís tivemos, disse: “Olhe Excelência, eu quero dizer que até tive certa 

dificuldade em convidá-lo.” Explicamos o evento que é a Sexta de Integração, disse que a 

proposta é que seja um ciclo de estudos, abordamos tudo, Conselheiro Odilon, Conselheiro 

Julival, Conselheira Milene, Lourdes Cipriano, André, Patrick, nós tivemos um momento 

político muito delicado nesse país em 64, e isso não pode ficar todo tempo escondido, houve 

problemas, reconhecimento dos problemas, de todas as partes que participaram, e no final 

somos todos Brasileiros e queremos construir essa pátria. Nós todos desconhecemos as missões 

extremamente importantes das forças armadas, o exército brasileiro na proteção das nossas 

fronteiras, assuntos que interessam a todos nós, e nós aqui, eu vou dizer eu particularmente 

Presidente, até supunha, não que ele desmerecesse a nossa instituição, mas no calendário 

apertado que tem, Vossa Excelência testemunhou. E mais que isso, Conselheiro Cipriano, 

quero dizer a Vossa Excelência que às vezes a gente tenta esconder algumas emoções, e é 

gratificante de ver que as pessoas tem o coração pulsando, e na hora que se fez esse convite a 

ele, Conselheiro Luís é testemunha, eu não iria mentir nesse plenário porque não precisaria, 

nós vimos que o general ficou emocionado de ser lembrado para conversar no Tribunal de 

Contas sobre o problema do Brasil, especialmente o problema da região Norte, que ele 

comanda nesse sentido, a expressão dele era verdadeira. Eu podia chegar aqui, cruzar meus 

braços, passar a corrente no portão do quartel e ficarmos aqui dentro vivendo nosso mundo, e 

não foi assim. E o Presidente disse-lhe: “Olhe, nós não temos feito outra coisa nos últimos 

anos nesse tribunal que não seja buscar o encontro com a sociedade, para saber o que essa 

sociedade precisa, e poderíamos apenas ficar cruzando nossos braços e despachando 

processos, não tem sido assim.” Então penso eu, Presidente, que Vossa Excelência pode 

festejar a vinda de uma expressiva autoridade no Brasil, General que estamos nos reportando, 

não há nenhum desejo de favorecimento pessoal, uma relação limpa, transparente, altiva. 
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General de Exército, para os que não conhecem é a brigada divisão de exército, na carreira 

militar está no último posto, e se comoveu ao ser informado de uma homenagem. Então eu 

acho que isso para nós representa um prestígio para a nossa instituição, um homem dessa 

altura na hierarquia militar vem conversar conosco. Confunde-se e muito a questão do tóxico 

com a atuação da Polícia Militar, com a atuação das Forças Armadas, mas é diferente. Eles 

trabalham nas fronteiras do Brasil, mas, é claro que há um entrelaçamento, a tarefa do tóxico 

é da Polícia Federal. Então eu acho que isso para nós nos engrandece, eu me senti 

extremamente honrado, quero dizer ao Conselheiro Cipriano, válida por todas as observações 

e homenagem que presta na comenda Serzedelo Correa, nos sentimos participantes dela 

também, pela proposta de Vossa Excelência, que outras vezes, por uma questão de agenda, 

imediatamente quando puxamos o calendário, a dificuldade, por que havia, Conselheiro André, 

vários convites para atender, sai daqui no dia 13 de janeiro, mas é uma agenda e missões. 

Havia chegado de Campinas na véspera, e nos chamou lá para conversar. Ele puxou assim: 

“Não, este pedido eu não vou deixar de atender. Eu vou encaixar na minha agenda aqui, eu 

vou adiar esse compromisso ali.” E encaixou para o dia 27. Nós já fizemos homenagem 

semelhante, Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência mesmo foi protagonista disso, o Ministro 

Benjamin Zymler recebeu aqui no nosso plenário a Comenda Serzedelo Correia, mas a 

cidadania do Pará ele recebeu no nosso Fórum, por meio da proposição do Deputado, hoje 

Prefeito de Marabá, João Salame. E o Benjamin Zymler foi homenageado com o Título de 

Cidadão do Pará no nosso Fórum. As homenagens que se fez ao Ministro Augusto Nardes, que 

recebeu nossa comenda no Fórum, não estava no plenário. Então eu acho que este 

acontecimento do nosso auditório será bastante significativo. É um momento oportuno. Eu me 

lembro que o Tancredo dizia uma vez, com a sabedoria mineira dele, na hora de uma discussão 

política: “Ah Presidente, sente ali na cabeceira.” E o Tancredo disse: “Na cabeceira é o lugar 

onde vou sentar.” Então a hora que o General estiver aqui, seja no plenário, seja no nosso 

auditório, o local será absolutamente apropriado porque mais do que a dependência, a nossa 

comenda, que Vossa Excelência em tão boa hora propôs, vai a eivada do nosso reconhecimento 

a alguém que veio a este estado e trabalhou por ele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero também concordar com as palavras 

de Vossa Excelência, do Conselheiro Nelson e do Conselheiro André. Quando se refere à 
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educação obviamente, Conselheiro André foi muito feliz, que existe essa preocupação. 

Transfiro também para a Secretaria de Saúde e para a saúde no Brasil. É a mesma 

situação, o mesmo problema, e há anos se arrasta, e a gente também não percebe, em 

nenhuma esfera, um encaminhamento para uma providência daquela outra natureza. Então 

são setores importantes, área de saúde, educação, segurança pública e assim 

sucessivamente. Eu acho que é um problema nacional, e quando se fala em droga, em 

combate à droga, se fala também na proteção das fronteiras do país, porque não conheço, 

se me falha a memória, algum equívoco, que algum tipo de droga venha a surgir no Brasil, 

produzida no Brasil, se não vem de fora, a maioria de fora, como também a violência no 

que se refere ao contrabando de armas e munição. Então tem sim, no que se refere à saúde, 

à educação, à segurança pública, obviamente uma preocupação grande de todos os 

brasileiros no sentido de melhorar os índices, os indicadores para buscar a melhoria da 

qualidade de vida da população, porque tem que ter segurança, tem que ter educação, tem 

que ter saúde, principalmente entra outros aspectos que a gente luta tanto há muitos anos. 

O Brasil vive, e agora principalmente, em um momento de crise estrema em todas as áreas: 

educação, saúde, segurança pública, financeira, planejamento, ou seja, em todas as áreas. 

Eu não tenho dificuldade nesse sentido com referência à preocupação que eu levantei aqui, 

Presidente, porque todos esses pontos levantados pelo Conselheiro Nelson, que eu 

concordo, inclusive conduzi o processo, foi combinado com os conselheiros, principalmente 

com o propositor. Inclusive do Augusto Nardes, Ministro Presidente, relator agora das 

contas da União, por problema de agenda, ele veio receber depois na Presidência porque 

não queríamos fazer de qualquer maneira. E a coincidência: “Vamos colocá-lo no Fórum 

para receber?” E foi trabalhado isso, Vossa Excelência trabalhou isso, enfim, todos nós. A 

situação simplesmente é essa, eu não vejo nenhum problema, ao contrário, é uma honra 

para a gente, se forem verificar todos os encaminhamentos que foram dados, as pessoas, as 

últimas a receberem, pelo que eu me lembre, logo que eu entrei aqui no Tribunal, Dom 

Zico, e aí vem sucedendo. Quem é Dom Zico, Jarbas Passarinho, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, General Ferreira? Ou seja, a gente observa, e outros que eu me recordo, 

que são pessoas importantes que têm realmente o reconhecimento da sociedade e 
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prestaram grandes serviços relevantes ao estado do Pará, principalmente. Eu tive a honra 

de fazer a emenda, a resolução que dizia que só quem poderia receber esta comenda era 

quem fizesse serviços prestados ao Tribunal. Na época o Presidente Coutinho Jorge, eu 

propus a emenda, uma vez que eu acho que o tribunal poderia ampliar essas homenagens a 

pessoas que podem contribuir não só com o tribunal, mas com o estado do Pará, porque 

nós fazemos parte do Estado do Pará também, e fiscalizamos, e o plenário aprovou e daí se 

pode dar oportunidade de se estender para algumas pessoas que prestaram relevantes 

serviços ao Tribunal de Contas e ao estado do Pará. Então a questão é somente esta. Todos 

esses procedimentos feitos foram devidamente combinados com os conselheiros, 

principalmente com o propositor. Na vinda do Governador foi feita uma agenda, eu recebei 

a sugestão do Conselheiro Nelson na época, eu acatei porque sempre recebo com muita 

alegria as sugestões dele porque são excelentes sugestões, entrar em contato com o 

governador para que no mesmo dia da inauguração do prédio aqui no plenário ele 

recebesse a comenda, por sugestão do Conselheiro Nelson, que eu acatei, achei Excelente, 

e daí foi uma festa, porque Vossa Excelência estava aqui e viu como combinamos a 

situação. Então essa que é a questão que eu acho que deveria de alguma maneira, pelo 

menos se não com os conselheiros, se não quisesse falar com o propositor, no sentido de 

tentar articular essa situação nessa direção. Mas, Presidente, como eu disse, acho que 

quem ganha com tudo isso é o tribunal. Fui eu, mas poderia ser o Conselheiro Nelson, 

como já tinha manifestado aqui um requerimento, poderia ser a Conselheira Lourdes, 

poderia ser qualquer Conselheiro. Não só essa homenagem, mas como qualquer outra que 

pode surgir ao longo da vida. A questão somente é essa porque não vejo como seria 

diferente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu quero entrar não fazer defesa do Presidente. Vossa Excelência sabe, nem dele, 

muito menos de mim. Quero dizer uma coisa: para tirar qualquer coisa de nós ou dele, 

sobretudo, eu estava em dúvida de fazer o convite, tanto que tivemos um almoço para mim 

surpreendente, por mais que foi para o presidente, disseram: “Olha, vai ter um almoço lá.” 

Fui lá. Se nós fizéssemos o convite na mesa em que estávamos colocados, Conselheiro 

Cipriano, eram outras pessoas de fora, não tinha nada a ver com o tribunal. Ele chamou 
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outros amigos dele, e eu dizendo para o Coronel, que tenho uma coisa para falar com ele, e 

será muito constrangedor ele dizer que não. Poderia dizer por problemas das nuanças 

militares. Aí pedimos: “Senhor general ao final do almoço nós desejaríamos 5 minutos em 

particular.” Quer dizer, não se cogitava da vinda dele à Sexta de integração. Nosso início: 

“Excelência, nós pedimos essa conversa depois para que o senhor fique a vontade de 

recusar. Nós poderíamos estar convidando o senhor para um evento que possa fugir à 

tradição da arma e o senhor possa ter dificuldade.” Se aceitar, aí é que foi levado a sua 

colocação, a sua sugestão, indo lá poderá ser nesse momento agraciado com a 

condecoração. Foi assim rigorosamente que surgiu, porque a reunião, o convite para ele 

vir surgiu lá. Eu tinha o pensamento, mas tinha o receio de que propondo em um almoço 

onde estávamos com outras pessoas, disse: “Olha, o regimento militar não permite.” Não, 

mas quando ele aceitou estávamos só nós dois, aí foi lembrado o evento de sexta-feira e a 

comenda de Vossa Excelência que foi repetida e dita várias vezes a ele, pelo presidente e 

por mim, que a proposta foi da comenda foi de Vossa Excelência.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Luís 

Cunha, Vossa Excelência conhece bem o Tribunal de Contas, tem uma vida que a gente 

reconhece e parabeniza, mas Deus o livre que fosse com outra pessoa essa conduta. Essas 

questões que nós temos que levar em consideração, então assim, o comportamento que se 

dá para um se dá para outro também, eu quero que leve isso em consideração. Não estou 

criticando Vossa Excelência, nem o Conselheiro Nelson, absolutamente. Eu acho assim, eu 

falei com os conselheiros antes de propor, não foi na hora, foi antes. Inclusive o primeiro 

que falei foi com Vossa Excelência, bem antes, acho que dias atrás: “Vamos tentar e tal.” 

Enfim. Então a conduta é essa: o que vale para um vale para os outros também, não pode 

querer que aconteça com Vossa Excelência e comigo, e com outra pessoa vire problema. 

Não pode. Tem que ser todos integrados, unidos pela união do Tribunal de Contas, que 

prevaleça e fortaleça o tribunal de contas, porque a proposta foi minha mas não vale de 

nada se os colegas não concordassem. E ela passou a valer por que os colegas 

concordaram. Então o principal é o Tribunal de Contas, e é o mais importante que deve 

prevalecer. Então é nesse sentido que levo a questão no sentido de que eu sinto o carinho, 
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respeito e amizade pelo General Ferreira, tem a minha família amizade com ele, meu pai, 

irmãos, irmãs, ao longo de muitos anos com o Exército Brasileiro, com a Marinha, todos 

sabem disso. Então eu achava aqui, não acho mais, que deveria participar do processo, 

pelo menos do encaminhamento da condução desse processo. Não foi possível, vou me 

curvar à decisão do plenário e de Vossa Excelência. Mas em outra oportunidade a gente, 

quem sabe, pode recuperar isto ou fazer de uma maneira melhor. Somente isso, Senhor 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Cipriano, primeiro dizer o seguinte: O papel do Presidente é 

representar a Instituição. Eu fui ontem representar a Instituição em um evento organizado 

pelo Exército, não foi por mim. O convite ao Conselheiro Nelson foi um convite pessoal. 

Estava lá inclusive uma etiqueta com os nomes: Nelson Chaves, Luís Cunha, Presidente da 

Federação da Agricultura. Estavam todos lá. Primeiro, o seguinte: naquele momento, a 

hora que aprova um ato do plenário ele passa a ser um ato da instituição, e, honestamente, 

tanto eu quanto o Conselheiro Nelson, ao convidá-lo, e isso compete a ele, porque quem 

tem que convidar para proferir a palestra na Sexta da Integração para um evento da 

Escola de Contas é o Presidente do Conselho Consultivo. Isso é uma coisa. Aproveitamos o 

momento e dissemos que foi aprovado pelo plenário recentemente a proposição do 

Conselheiro Cipriano Sabino, o Conselheiro Nelson ratificou, e o Senhor vai receber a 

Medalha Serzedelo Correia. Falamos da Medalha Serzedelo Correia e o que ela significa. 

Ele ficou muito emocionado. Seria bom aproveitar a sua ida para a Sexta da Integração e, 

na solenidade, o Senhor receberia a medalha. Tem algum problema? Ele disse: “Não.” 

Isso aconteceu ontem, não deu tempo de conversar com mais ninguém. Eu não fui lá falar 

da entrega da medalha. Tudo foi acontecendo naturalmente. Eu acho que essas coisas se 

tornam pequenas. Vossa Excelência, pelo contrário, não foi ignorado. Então eu acho que 

fomos sinceros, honestos, dissemos que a proposta da medalha é de Vossa Excelência, foi 

marcado para um dia útil que temos todos que estar aqui, nem sempre dá para 

compatibilizar a agenda, por isso que estou pedindo para Vossa Excelência, então eu vi 

tudo normal, não vi nada demais. Por exemplo, hoje ele está recebendo outras autoridades 

da cidade, outras pessoas, não sei quem ele está convidando. E foi só isso, nada mais que 
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isso. Para mim não teve nada fugindo da normalidade. Eu entendo, a presidência 

representa a instituição, e eu sempre tenho procurado fazer as coisas em comum acordo 

com os conselheiros. Não tenho feito diferente. Eu não vejo nada demais receber no evento. 

Acho que é o momento mais apropriado, em que ele vem como cidadão brasileiro, 

representando uma instituição que é o Exército, proferir uma palestra importante para os 

nossos técnicos. Ele vai falar o que o Exército Brasileiro faz na Amazônia. Ele tem 

conhecimentos técnicos importantes, inclusive falou que há poucos dias o Exército 

Brasileiro estava no meio da floresta apagando incêndio. Ele disse: “É uma pena que parte 

dos brasileiros não sabe que o Exército faz trabalho social, não sabe que faz trabalho em 

prol da sociedade. A gente não trabalha esperando que venha uma guerra, a gente trabalha 

pela paz constantemente. O nosso desafio é construir a paz”. E ouvimos isso de uma pessoa 

que integra as forças armadas, Conselheiro André. Pesquisa da semana passada mostrou 

que as forças armadas ficaram em 1º lugar no item credibilidade como as instituições mais 

confiáveis do Brasil. As forças armadas ficaram em 1º lugar com 73%. Então uma pessoas 

dessas tem credibilidade demais. Então eu não vi nada demais, Conselheiro Cipriano. 

Fique tranquilo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu também não vejo nada demais. Quando Vossa Excelência permitir, eu 

gostaria de falar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes tem a palavra. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele quer falar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas Vossa 

Excelência está na vez, em seguida vou dar a palavra a ele. Eu terminei a minha fala, 

agora Vossa Excelência, depois ele pediu, mas ninguém pediu. Ele depois. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu não 

estou dizendo nada demais. É a condução que eu acho que deveria ter a participação dos 

conselheiros, inclusive do que propôs a comenda. Essa história que eu digo: se fosse outra 

situação, Presidente, esta Casa iria cair. Mas é isso que eu quero dizer. Então é o seguinte: 

eu não quero escutar, não quero ver, porque Vossa Excelência conhece toda a história, 

conhece toda situação. Então o que acontece é o seguinte: eu tenho uma amizade com ele, 
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acho que não é por isso, a proposta também não foi por isso, senão eu não faria isso. Por 

exemplo, nós poderíamos fazer no dia da Sexta da Integração, de uma forma diferente, não 

tem problema nenhum, eu quero combinar isso, eu queria participar se for possível. Senão, 

marque, faça e eu vou ver se posso vir ou não, aí não é minha mais é o plenário, o tribunal, 

a instituição. Vamos pensar nessa história porque eu acho injusto isso, sinceramente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

quero pedir a Vossa Excelência um aparte, colocando nesse aparte quase ¼ de século que 

o conheço. Vossa Excelência estava de calça curta quando o conheci, eu que já atingi uma 

certa idade. Quero dizer a Vossa Excelência que se fosse diferente, eu acho que essas 

coisas não podem porque é emblemático de ver aqui, Conselheira Milene, um mineiro de 

Juiz de Fora, outro mineiro a ser homenageado foi Dom Zico, quero dizer a Vossa 

Excelência, Conselheiro Cipriano, que a nossa participação foi para chamar, e pode se 

encontrar um termo dessa conciliação, veja bem, foi para convidar. A minha parte, eu 

absolutamente surpreso de ser convidado para ir lá, me honrou muito, eu fui. O que me 

competia em nome da Escola de Contas era fazer o convite para ele participar da Sexta da 

Integração. Se houvesse qualquer desejo de um menosprezo à indicação de Vossa 

Excelência, primeiro que seria uma burrice nossa, porque se nós unanimemente apoiamos 

a proposição de Vossa Excelência, nós estamos todos vinculados com ela. Então na hora 

que ele recebe o convite, diz que vem, foi uma coisa absolutamente natural que o 

Presidente, e eu próprio, me permita isso, louvado nesse longo tempo de relacionamento 

que temos nós dois, poderíamos dizer: “O tribunal propôs a comenda, encerrava o papo.” 

Tanto o Presidente, quero olhar para Vossa Excelência, quanto eu dissemos enfaticamente 

das lembranças. Então a questão da comenda surgiu de uma forma inusitada porque não 

era isso que estava se tratando. A nossa conversa reservada vai muito bem. Vossa 

Excelência é verdadeiro no tema. Quando Vossa Excelência propôs, e se lembra que foi 

Vossa Excelência que propôs, a comenda do Governador Simão Jatene e por uma confusão 

até que ele fez aqui, ele se dirigiu a mim como tendo sido proponente, imediatamente 

cutuquei Vossa Excelência e disse: “O Governador está confuso” porque eu aprovei a 

comenda, mas a proposta foi de Vossa Excelência, não é verdade isso? Isso tem que ser 
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retificado e foi. Na altura do campeonato, eu apenas disse ao Presidente: “Olha, isso que 

poderia ser feito.” Como vai inaugurar o prédio, faz a sessão aqui e depois inaugura o 

prédio. Eu quero dizer que se fosse eu, vou dizer a Vossa Excelência do fundo do meu 

coração, até pelo número de pessoas que tem o auditório, e foi na época que Vossa 

Excelência foi Presidente, e que ergueu este prédio, nós temos um auditório que comporta 

muito mais pessoas do que este salão plenário. Então eu diria como uma modesta sugestão 

a vossa Excelência que o calor humano, as pessoas que estarão lá presentes, estarão em 

muito maior número que se fosse aqui. E aí eu recordo a questão do Tancredo, aonde for 

colocada a cabeceira lá será centrado. Então eu quero só que Vossa Excelência dissipe de 

seus pensamentos qualquer tentativa de excluí-lo de qualquer coisa, porque foi um negócio 

que brotou naturalmente, e a primeira coisa que tanto o Presidente quanto eu fizemos foi 

dizer: “Olha, essa comenda foi proposta pelo Conselheiro Cipriano.” Então eu estou 

louvado nesse nosso relacionamento de tantos anos, nas eventuais divergências que 

tivemos, sempre houve o desejo de fazer frente a frente, que isso é uma maneira de resolver 

o problema. Eu estou lhe dando esse depoimento com toda boa fé de tudo que aconteceu. 

Acho que Vossa Excelência está homenageado. Se fizer no auditório será muito bom, e 

convergiremos todos nessa direção. Muito Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado Conselheiro Nelson, 

obrigado. Presidente, eu coloquei o meu pensamento. Já ouvi. Eu devolvo a palavra a 

Vossa Excelência, e acho que esse assunto já deve estar encerrado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Da minha parte 

também. Eu quero ouvir a Conselheira Lourdes Lima. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, pediram-me 

para encerrar um assunto que eu gostaria de me manifestar. Primeiro, na questão da 

educação, eu acho que foi colocado muito bem pelo Conselheiro André, Vossa Excelência, 

Conselheiro Nelson, Cipriano, essa questão da educação ela perpassa pelas famílias. Ela 

perpassa pela sociedade e, principalmente, pelas escolas. Vossa Excelência, assim como 

eu, nós fomos alunos de escolas que à época as primeiras lições, as primeiras séries eu 

estudei com minha mãe. Minha mãe era uma professora de ensino fundamental e ensinava 
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da alfabetização a 3ª série primária. Mas a gente aquela época tínhamos umas legislações 

onde a família tinha autonomia de cuidar e, além da autonomia, a obrigatoriedade de 

conduzir seus próprios filhos. E muitas vezes eu tenho certeza que hoje a gente observa que 

determinadas legislações estão tirando aquele compromisso, Doutor Odilon, 

especificamente da família e transferindo para o estado. E o estado começa a se atrapalhar 

e a família começa a ser impedida de tomar atitudes com relação aos próprios filhos. E a 

gente está observando situações de violência que vêm acontecendo com as famílias 

brasileiras e com as famílias do mundo todo. Isso realmente nos preocupa porque aquele 

compromisso das famílias para com os próprios filhos, o cuidar dos filhos, muitas vezes o 

estado interfere. E a gente percebe que aí está havendo um conflito, mas isso é uma questão 

que temos que pensar. Um dia desses uma mãe, ela mesma dizia quando eu vi um fato na 

televisão que a mãe tinha que amarrar o próprio filho para não deixar que ele fosse para a 

rua, e a gente sabe que isso hoje a nossa legislação não permite, mas o que fazer diante de 

ver o filho ir à rua, ou ela tentar segurá-lo dentro de casa? Enfim, são situações que eu 

percebo que há um conflito entre o cuidar da família, a própria família, o compromisso dos 

pais, e próprio estado. É um pouco complexo. Mas eu acho que cada um de nós, eu vou 

adentrar em outro assunto, que o nosso General está fazendo é o papel do cidadão, e não 

me surpreendeu Conselheiro Presidente, o gesto desse cidadão porque foi assim que ele 

nos tratou quando pela proposta do Conselheiro Nelson Chaves, que Vossa Excelência 

coordenou, eu coordenei o primeiro Fórum, o Conselheiro Cipriano coordenou, Vossa 

Excelência coordenou o Fórum. E ultimamente quando da coordenação do Fórum, o 

Conselheiro Nelson sugeriu que nós convidássemos as forças armadas. E não me 

surpreende quando Vossas Excelências testemunham aqui da cordialidade com que este 

General os recebeu porque não foi diferente com essa Conselheira, indo ao encontro 

quando ele marcou para que nós pudéssemos ir até ele convidar. Imediatamente ele 

determinou a sua equipe que pudesse providenciar de imediato as instituições para que a 

equipe, Doutora Milene, do Exército pudesse se inscrever e participar. E nós vimos a 

participação efetiva desses que representam o controle interno do Exército. Então ele 

realmente é dessa forma. É uma pessoa sensível e acessível. Então não me surpreende a 
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maneira como ele os recebeu porque também procedeu assim conosco. Em todos os 

momentos, Conselheiro Nelson, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, sempre 

foi assim de uma fidalguia enorme com a nossa pessoa e para com a nossa instituição. 

Então está de parabéns o Conselheiro Cipriano por ter proposto, mas estamos de parabéns 

todos nós por termos aceito. Parabéns ao Conselheiro Presidente por ter ido e o 

Conselheiro Nelson por ter tido a felicidade de convidá-lo a estar aqui conosco, e também 

aproveitar certamente a oportunidade para receber esta homenagem que nós vamos estar 

lhe prestando. É uma comenda que eu acredito que não será a primeira vez que o 

homenageado receberá fora do plenário porque outras já foram assim, inclusive do próprio 

Jarbas Passarinho, nossos colegas se deslocaram daqui de Belém e foram até Brasília, 

senão me engano, Conselheiro André e Conselheiro Cipriano estiveram em Brasília 

condecorando o ex-governador, ex-senador, ex-ministro em Brasília. Então eu acredito que 

é uma questão de entendimento. E a gente está aqui para apoiar todos, todas as boas 

propostas, todos os bons feitos, porque quem ganha com isso, Doutora Milene, é só a nossa 

instituição que tem esta missão e esta visão. E este cidadão que vai receber esta comenda, 

que vai estar conosco, ele realmente é uma pessoa de fino trato a todas as pessoas. 

Inclusive deixo o registro aqui, o meu testemunho, todos que nos receberam quando fomos 

deixar o convite, mas ele foi de uma fidalguia, sensibilidade, e Vossa Excelência sabe disso. 

Ele falou dos feitos que tem realizado na nossa Amazônia, inclusive nesse momento de 

Santarém, de Belém, enfim. Mas parabéns ao Conselheiro Cipriano que propôs a comenda, 

parabéns a Vossa Excelência por ter ido cumprir uma agenda e parabéns ao Conselheiro 

Nelson por tê-lo convidado para estar conosco aqui na sua despedida e deixar mais um 

pouco da sua lição de vida como um cidadão brasileiro, e dizer do feito, do marco que ele 

vai deixar no Estado do Pará, com essa escola que vai com certeza trazer melhoria e 

qualidade para os nossos atuais e futuros jovens de Belém e do Pará. Muito obrigada! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Rapidamente, Senhor Presidente. Só para registrar como Vossa Excelência fez muito bem. 

Ano passado eu estive com o General, uma reunião para tratar de assuntos de trabalho, e 

também fui convidado para almoçar. Recebeu-me muito bem, ou seja, ele é exatamente 
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como falou Vossa Excelência e o Conselheiro Nelson. É uma pessoa simples, que trabalha 

muito, e uma pessoa dedicada. Então é importante, não só Vossa Excelência, como também 

já fui lá, e outras pessoas da sociedade, classe civil, pública, empresarial, ele sempre 

recebe e abre as portas do Exército para receber as pessoas. Só esse registro, Presidente. 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 dezessete minutos 

(11h17min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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