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ATA Nº 5.351 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de novembro do ano dois mil e 

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

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

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

André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e 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. Justifico as ausências do Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira por representar o TCE em missão oficial, e dos Conselheiros Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior e Julival Silva Rocha, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dez (10) 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em Exercício): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, sua Excelência 

solicitou a retirada de pauta dos processos nºs 2015/50347-5, 2015/50420-8 2015/50651-0, cuja 

relatoria compete ao Conselheiro Julival Silva Rocha. Em seguida sua Excelência determinou 

ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2014/51238-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria do Socorro de Sousa Cruz, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, 
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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 

recomendações de acordo com a manifestação da SECEX (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir  o registro, recomendando ao IGEPREV, que no prazo de (15) 

quinze dias, comprove que procedeu à anotação nos assentamentos funcionais da aposentada de 

que seus proventos estão fundamentados no inciso IX do §1º do art. 131 do RJU c/c parágrafo 

único do art. 36 da Lei 5.351/1986, mantendo o valor dos proventos. 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 Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50442-3, que trata da Representação com 

pedido de Medida Cautelar apresentada pela empresa Trivale Administração Ltda, cujo Relator 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento da presente Representação, sugerindo, 

todavia, que os pedidos apostos na exordial sejam julgados improcedentes, a fim de que se 

mantenha a integralidade editalícia em todos os seus termos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar improcedente a presente Representação recebida como Denúncia e determinar 

o arquivamento, dando-se ciência aos interessados. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência apresentou assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, nos seguintes termos: 

Nos termos previstos no art. 11, alínea “a” da Resolução nº 17.658/2009, deste Tribunal de 

Contas, esta Presidência dá conhecimento ao Plenário que o Processo nº 2012/50065-2 que 

cuida do acompanhamento da Gestão Pública estadual, Plano Plurianual (PPA), avaliação 

2012, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, teve a tramitação regular e as recomendações apontadas pela Secretaria de Controle 

Externo foram devidamente formuladas no parecer prévio das contas do Governo do Estado 

referente ao exercício 2012, não dando ensejo a qualquer nova manifestação deste Tribunal. 
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Assim sendo, conforme prevê a norma supramencionada, os presentes autos devem ser 

arquivados. Esgotada a matéria administrativa, a palavra foi colocada à disposição dos 

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

Excelentíssima Senhora Presidente, demais conselheiros, ilustre representante do Ministério 

Público de Contas, Dr. Patrick; advogados, servidores da casa, jurisdicionados presentes. A 

manifestação será breve, apenas para realçar que no próximo dia quinze, o jornal “O Liberal” 

completará sessenta e nove anos de existência. Sob o comando do jornalista Rômulo Maiorana 

tornou-se um dos grandes jornais brasileiros, com relevantes serviços prestados a este Estado 

e prossegue como grande jornal, destacado nesse ramo de atividade em todo o país, agora sob 

o comando do jornalista Rômulo Maiorana Junior, seu presidente executivo, que dirige aquela 

organização em nome de sua família e que tem, como disse anteriormente, prestados relevantes 

serviços à sociedade desta terra. Então, queria fazer esse registro com alegria e satisfação pelo 

aniversário de “O Liberal” desses tantos anos que serve a sociedade do nosso estado, pedindo 

que fosse encaminhado tal registro, se o Plenário vier a acolher esse pedido, que seja 

encaminhado ao Rômulo Júnior pela data que será transcorrida e também, especialmente, à 

Presidente das Organizações Rômulo Maiorana, Dra. Lucidéa Maiorana, por quem tenho 

sentimentos especiais de respeito, gratidão e admiração. Era esse o registro que gostaria de 

fazer e se for da conveniência do Plenário, seria uma honra que fosse à unanimidade, mas de 

qualquer forma gostaria que o meu registro ficasse inscrito na ata da sessão de hoje, 

festejando e desejando vida longa ao jornal “O Liberal” e sempre com o sucesso que tem 

obtido ao longo desse tempo todo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Senhora presidente, este é um caso muito interessante, bem lembrado pelo 

Conselheiro Nelson. Muitas empresas de caráter familiar elas sofrem soluções de 

continuidade, ou seja, vem a perecer no seu processo sucessório. O Jornalista Rômulo 

Maiorana foi um sujeito visionário, criou uma estrutura fantástica para a época. E quando do 

seu precoce falecimento, porque morreu muito novo, muitos tinham dúvidas se O Liberal 

continuaria com a mesma qualidade e com a mesma eficiência. Eu fiquei e fico, comemoro 

diariamente o sucesso dos seus sucessores, Rômulo, Ronaldo, as meninas que trabalham com 

eles, as irmãs, eles conseguiram transformar uma boa pedra em um diamante realmente bem 

lapidado. Quando eu leio os jornais do resto do Brasil, seja a Folha, jornais do Rio de Janeiro, 
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de Minas Gerais, eu posso sentir lógico que estão a tratar de assuntos diferentes até porque 

estão em praças diferentes, mas na qualidade jornalística não há diferença. A organização que 

eu assisto todas as vezes que os visito eu fico muito orgulho de eles serem de nossa terra. Então 

a lembrança do Conselheiro Nelson ela é bastante oportuna, em um mercado apesar de 

oligopólico, ele é de uma competitividade acirradíssima, sobreviver não é fácil, é necessário 

muita habilidade, discernimento e muita competência. E eles têm se mostrado de muita 

competência e de vanguarda todos esses anos. Então se o Conselheiro Nelson Chaves me 

permitir, gostaria de me associar ao seu registro, nem em baixo nem em cima, não é isso, eu 

quero dizer que fiquei muito feliz de ter a oportunidade de fazer esse comentário nesta manhã, 

pois entre as muitas empresas do Pará, está é a que mais me orgulha ver um processo 

sucessório bem executado e que deu para essa empresam, que é importante para nós 

paraenses, muito importante, uma posição de destaque na vanguarda do seu segmento não só 

em nosso Estado, mas no Brasil como um todo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente em exercício, Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de me 

manifestar no sentido de apoiar na íntegra as manifestações do Conselheiro Nelson Chaves e 

André Dias, sei que realmente foi oportuna e de uma forma assim bem prazerosa para todos 

nós que conhecemos e que convivemos com o Sistema Rômulo Maiorana de comunicação, pois 

se transformou de um jornal em um sistema e a gente sabe o quanto nos honra o quanto nos dá 

esse sentimento de gratidão a este homem como Vossas Excelências falaram, visionário, por 

esse empreendimento ao nosso Estado que nos dá a oportunidade, alegria e orgulho de ser 

paraenses por conta de todo esse aparado que foi criado em nosso Estado porque hoje, além 

de, como disse o Conselheiro Nelson, do Jornal O Liberal, nós temos um sistema, nós temos o 

jornal a televisão, enfim, todo um sistema moderno que os filhos, a família, a sua esposa 

tiveram a felicidade de ampliar de cuidar além do que já existia, de cuidar muito bem. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu gostaria de fazer 

mais um registro, uma preocupação que não gostaria de deixar passar desapercebida, há uma 

equipe inteira de pessoas que estão lá a 10, 15,20 ou 30 anos construindo a empresa como uma 

grande família, então acredito que os nossos cumprimentos devem ser extensivos também a 

esta equipe, pois eles tem feito com grande denodo o seu trabalho. A homenagem é à pessoa 

dos seus administradores, mas acredito que seria justo que fosse dirigida também à equipe. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A figura 

citada foi a do Rômulo Junior, porque é o Presidente Executivo, mas claro que se estende aos 

jornalistas e funcionários, especialmente, era um registro e fico feliz que ele se prolongue, por 

exemplo, no que se refere a parte redacional, hoje está lá o jornalista Lázaro Moraes que 

Vossa Excelência deve ter conhecido nas atividades parlamentares. O Lázaro é o redator geral 

hoje do jornal O Liberal e tem o pesado encargo às costas de substituir outro gigante do 

jornalismo que foi o Walmir Botelho. De forma que o jornal ele é muito da fisionomia, o 

talento e a dedicação dos seus servidores, dos seus jornalistas, repórteres, enfim, te toda essa 

grande equipe que Vossa Excelência menciona, estou fazendo especificamente a menção ao 

Lázaro que conheci menino praticamente nas atividades da Câmara que tínhamos lá e ele era o 

repórter que cobria as atividades do Legislativo da cidade e hoje é o redator geral do Jornal O 

Liberal, substituindo, como disse, um dos grandes nomes do jornalismo, o saudoso Walmir 

Botelho que a pouco nos deixou. De maneira que é procedente, eu faça sempre referência 

também ao realce da figura da Dra. Déa Maiorana , amiga de todos nós, quantos de nós não 

recebemos seus conselhos, suas orientações, ajuda, amiga dileta, queridíssima de minha mãe. 

Agora estou aqui fazendo a manifestação de ordem particular, pois Vossa Excelência deu 

oportunidade. Portanto, o registro é para festejar, ela na idade em que se encontra, embora 

ainda com saúde perfeita, graças a Deus, eu também gostaria, além do Rômulo Junior, em 

extensão aos seus irmãos, também dirigir a Sra. Lucidéa, falei no início, que ela merecesse de 

nós também esse endereçamento, dizendo que nós nos alegramos com a alegria que sei que é 

dela também. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício, 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem Conselheiro Nelson, a Dra. Déa é também uma 

grande amiga nossa, Vossa Excelência sabe que temos um carinho muito especial por ela e há 

uma recíproca da parte dela para conosco e algumas vezes que a gente teve a oportunidade de 

encontrar com os filhos e com ela, os próprios filhos externam o carinho que a Dra. Déa tem 

para conosco. Portanto, merecidamente parabenizo pela excelente lembrança nesta manhã e 

tenho certeza que todos nós estamos de acordo com Vossa Excelência e vamos encaminhar 

possivelmente, gostaria de solicitar à secretaria que tome todas as providências para que a 

gente encaminhe o mais urgente possível, após essa decisão, votos de congratulações, apreço, 

aplausos e reconhecimento por mais um ano de feliz existência do jornal O Liberal extensivo a 
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todas as Organizações Rômulo Maiorana, a toda a família Maiorana, e a todos os servidores 

desse grande empreendimento do nosso Estado. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 203-203/2015-

SEGER, desta data. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de 

todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às nove horas e quarenta e 

dois minutos (09h42min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 12 de novembro de 2015. 
 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário  

 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 17 de novembro de 2015. 
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