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ATA Nº 5.359 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatorze (14) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

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

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

Silva Rocha e a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, e, ainda o Excelentíssimo 

Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a 

ausência do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, por motivo de férias. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezessete (17) de 

dezembro de 2015, 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 Julival Silva Rocha: 

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

(Presidente): Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Senhor Presidente, gostaria de comunicar a este Plenário, posto que havia 

solicitado férias para o período de 11 de janeiro a 10 de fevereiro, entretanto, resolvi 

suspender por motivo de força maior, para gozo futuro. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Informo que administrativamente já 
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foram adotadas as providências para a suspensão das férias da Conselheira Lourdes Lima e do 

Conselheiro André Dias. Nos termos do que prescreve o art. 20 da Lei Orgânica deste 

Tribunal, considerando as férias do Conselheiro Odilon Teixeira no período de 11 a 25 de 

janeiro de 2016, convoco a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha para substituir o 

conselheiro no referido período, desejando muito sucesso a Vossa Excelência. Imediatamente, 

a Conselheira se dirigiu a bancada correspondente tomando o respectivo assento. Sem 

expediente a ser lido, a presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, quando foram anunciados os Processos nºs 2011/52212-8, 2011/53011-5, 

2011/53012-6, 2011/53135-5, que trata de Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados 

pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, em sessão ordinária de 15/10/2015, que apresentou voto acompanhando o relator. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo. Em seguida, a presidência 

proclamou, então, que resolveu o plenário acatar, unanimemente, a posição do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51469-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar 

Vianna, cujo relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

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

determinação à FHCGV (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros 

nos termos da manifestação da SECEX, com as observações sugeridas pelo Ministério Público 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51604-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará, cujo relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, determinações ao 

IGEPREV e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, 

devendo a Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício ao IGEPREV, para que o órgão 

contratante cumpra as recomendações 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 2013/52975-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros e determinações ao IGEPREV e à 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, devendo a 

Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício ao IGEPREV, para que o órgão contratante 

cumpra as recomendações 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 2014/50032-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Educação, cujo relator foi o Conselheiro Julival Silva Rocha. 

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

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

deferimento do registro, observadas as recomendações da SECEX, corroboradas em conjunto 

com as determinações à SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

os registros, com a remessa de cópia desta decisão para anexar à prestação de contas da SEAD 

exercício de 2014, para apurar as irregularidades apontadas. 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 2014/50120-4, que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 
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Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

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

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

relator. Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2014/50284-1 e 

2014/50286-3, que tratam de Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Procuradora cujo relator foi o Conselheiro Julival 

Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo deferimento dos registros, com recomendações ao DETRAN (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com recomendações ao DETRAN. 

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 2014/50675-1, 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 dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com recomendações à SEDUC e 

determinações à SECEX, bem como envio de cópia desta decisão ao Ministério Público do 

Estado. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50647-3, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, 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 deferimento do registro, com aplicação do Prejulgado 

nº 06 desta Corte de Contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

deixando de aplicar multa ao responsável pela publicação fora do prazo, face o entendimento 

adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 06. 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 

2015/50660-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação 

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir  os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50666-6, 

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

Educação, cujo relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

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

dos registros com determinações à SEDUC como também à Casa Civil (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros com encaminhamento à SEDUC das 

recomendações constantes do relatório da SECEX bem como das sugestões exaradas pelo 

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

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51443-8, 

que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Turismo, cujo relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 
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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 do 

contrato em questão até o dia 31/12/2015 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É 

simples, Senhor Presidente, apenas pela palavra do ilustre Relator, a informação de que, por 

ocasião da assinatura dos contratos e do encaminhamento da documentação a esta Casa, não 

vieram as declarações de não acumulação do Cargo Público. Então eu solicitava até que, se 

houvesse uma concordância do Plenário, uma determinação à própria Secretaria que cuida 

deste assunto, que, ao encaminhar contratos em que não estejam presentes as declarações de 

não acumulação, nem prossiga, segura até que a documentação seja completada. Era apenas 

uma sugestão. Não é bem uma discussão. É apenas pela informação do ilustre Relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Bom, a sugestão do 

Conselheiro Nelson é bastante lógica, pertinente. Inclusive, Conselheiro Nelson, nós estivemos 

desenvolvendo um estudo, um trabalho, com a autorização do Conselheiro Presidente, para 

que todo procedimento de registro passe a ser, digamos, como um preenchimento de um 

formulário. Inclusive, acredito que já no 2º semestre desse ano, isso seja feito de forma digital, 

não é Conselheiro Luís? As Secretarias e Órgãos preenchem aquilo e mandam digitalmente, e 

o nosso computador nem aceita se tiver lacuna em branco. Quero dizer que isso é fruto de um 

convênio realizado ainda com o Conselheiro Cipriano, como Presidente, junto com o Tribunal 

de Justiça do Estado, que tem um Software, ou programa desenvolvido por eles, que está 

servindo de base para o programa que está sendo desenvolvido pela equipe deste Tribunal. 

Então alcança justamente a coisa óbvia, mas às vezes o óbvio a gente não alcança, não 

consegue. Dizer: “Poxa, se está incompleto a gente nem recebe.” Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu agradeço o aparte 

de Vossa Excelência. Em todos os sistemas, não digo em todos, mas a maioria dos sistemas que 

funcionam no Brasil hoje, e até no mundo, precisam preencher no mínimo o que prevê, o 

computador não aceita. Então eu acho que isso é uma questão, como disse Vossa Excelência e 

o Conselheiro Nelson, ilógica, que e nem passa para a próxima etapa. Então eu acho que isso é 

importante, porque acaba trazendo para o Tribunal e, principalmente, para a Secretaria de 

Controle Externo, e para todos, mais trabalho, mais problemas, enfim. Então se preencheu, 
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prossegue. Não preencheu, não é aceito. Eu acho que é o mínimo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Inclusive a gente observa que o que 

abarrota a nossa pauta, digamos, 30% é da Controladoria de Pessoal e Pensões por questão 

desse tipo, que pode parecer tão pequena, mas que nos colocam como se estivéssemos em 

atraso. Mas na realidade o atraso não é nosso. O atraso é porque foi mandado incompleto, 

então nós temos que pedir que seja devidamente corrigido. Mas acredito que na gestão do 

Conselheiro Luís, desta primeira gestão pelo menos, até o meio do ano, que ele consiga 

superar isso, com o empenho que tem alcançado, eu tenho assistido, por parte das diversas 

Secretarias envolvidas da Casa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Essa sua palavra é premonição Conselheiro? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: As coisas caminham 

bem. É que o Conselheiro André Dias vem acompanhando realmente, e a coisa está bem 

adiantada. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para 

converter o julgamento em diligência junto à SETUR no prazo de 15 dias para que o contrato 

em análise seja rescindido, considerando o término do prazo do Termo de Ajuste de Conduta. 

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 2008/53012-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria Tereza Gaia da Silva, cuja relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50997-3, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Cláudio Mendonça Ferreira de Souza, cuja relatora foi a Conselheira 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 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

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

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

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50798-5, que cuida do Ato de 

Aposentadoria de Creuza de Oliveira Nunes, cujo relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51351-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Elza Maria Letra de Freitas, cuja relatora foi a Conselheira 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 remessa da cópia deste parecer à beneficiária para que possa 

optar pelas regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, mais benéfica, dado que 

confere paridade na futura pensão (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

relatora Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51637-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Creusa Pereira Carvalho, cujo relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

pelo deferimento do registro, após providenciada a correção do ato nos termos sugeridos pelo 

órgão técnico (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Converter o julgamento em 

diligência, recomendando ao IGEPREV a correção do Adicional por Tempo de Serviço, da 

fundamentação legal do Ato e conseqüente ajuste dos proventos, nos termos da manifestação do 
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Órgão Técnico, sob pena de ser negado o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2009/51047-6, que cuida do Ato de Reforma de Caetano da Conceição Oliveira, 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 (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52995-9, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, responsável Romildo Veloso e Silva, 

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 (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2011/51227-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, 

responsável Roberto Pina Oliveira, 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 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50354-3, que trata da Tomada de 
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Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Pau D’arco, responsável Mariosval Dueti 

Rezende Silva, 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 arquivamento 

dos autos, dando-se ciência ao interessado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

arquivar os presentes autos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51718-4, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, responsável 

Ophir Filgueiras Cavalcante Junior, 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 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51001-2, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Cláudia de Moraes Rego Hesketh, cujo relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento ao recurso para opinar pelo 

trancamento e conseqüente arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para conhecer do presente recurso, dando-lhe o pretendido provimento, reformando, por 

conseguinte o Acórdão suscitado, passando a considerar as contas iliquidáveis, promovendo o 

trancamento das mesmas e o consequente arquivamento dos autos em questão. 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 
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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: Senhores, o eminente Conselheiro Cipriano 

pediu permissão para se retirar, não se encontra em situação boa de saúde. Se desejar Vossa 

Excelência desejar, se quiser falar, vai ser o primeiro. Eu queria falar rápido sobre a matéria 

administrativa. São alguns itens. Em cumprimento ao que dispõe o Artigo nº 10, alínea, “a”, 

da resolução nº 17.659/2009 deste Tribunal, esta Presidência dá conhecimento ao Plenário que 

o Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público do Estado do Pará, referente ao 3º 

quadrimestre de 2014, foi objeto de análise pela Secretaria de Controle Externo, pelo MPC, e 

sua Excelência o Relator Conselheiro Cipriano Sabino. Onde foi plenamente atestada a 

obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O item 2 – Matérias 

distribuídas aos Senhores Conselheiros em 15 de dezembro, a proposta de resolução que 

modifica um anexo da resolução nº 18.720 de 08/07/2015, que trata da realização do concurso 

público para servidores ofertando mais sete vagas para o Cargo de Auxiliar Técnico de 

Controle Externo Administrativo. Eram três vagas e a gente está oferecendo dez no total, isso é 

para nível médio. Foi muito bem estudado isso pela Administração e há necessidade. Já foi 

distribuída aos senhores. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.778, desta data. A presidência de 

sequência a matéria administrativa: Solicito autorização do Plenário para celebração de Termo 

de Filiação ao IBRAOP (Instituto Brasileiro de Obras Públicas) e acordo de cooperação de nº 

02/2015 visando a realização do XVII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas. Eu 

quero dizer também que esta proposta foi apresentada pelos nossos engenheiros do Tribunal 

dando a devida importância. Eu acredito ser fundamental para todos nós. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.779, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim se pronunciou: E o 

último, se os Conselheiros não estiverem em condições de votar, eu tiro da pauta novamente. 

Neste processo que trata da Tomada de Contas Especial. Já existem emendas apresentadas 

pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino, Odilon Teixeira e da Conselheira 

Milene Dias da Cunha. Essas emendas foram consolidadas no texto que está disponibilizado. 
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Se quiserem eu posso tirar da pauta de novo, se não, levamos em conta a emenda do 

Conselheiro Cipriano, Conselheira Milene e Conselheiro Odilon. É um trabalho que a 

Secretaria de Controle Externo está fazendo, a gente precisa ter atos normativos. Conselheira 

Lourdes Lima, os nossos jurisdicionados estão um pouco desorientados sobre Tomada de 

Contas Especial, e o Tribunal se adiantou e nós estamos baixando um ato normativo dizendo 

como é que deve acontecer em todos os seus momentos. Se não estiver em condições de votar, a 

gente pode dar mais uma semana. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu confio, obviamente. Quem está na relatoria deste 

processo, eu nem lembro, mas assim, se fosse possível o texto final com a consolidação das 

emendas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Foi distribuído, mas eu vou acolher o pedido do Conselheiro Cipriano Sabino, e 

determinar à Secretaria de comum acordo com a Secretaria de Controle Externo. Fazer 

distribuir aos Conselheiros o texto final consolidado para votação na próxima sessão. Eu acho 

que Vossa Excelência está certo, Conselheiro Cipriano. É importante ter cautela. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ainda na parte 

administrativa, eu queria pedir a Vossa Excelência, sobre o primeiro item, que comunicasse o 

Ministério Público sobre aquele relatório que foi analisado no primeiro trimestre, que fosse 

expedido ofício de Vossa Excelência comunicando a ciência ao Plenário. Só comunicar ao 

MPC que nós estamos trabalhando e que as coisas estão andando. A matéria foi 

consubstanciada no Ofício nº 002/2016-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Neste momento, senhores, eu vou 

deixar o último item da pauta para uma sessão seguinte, provavelmente terça ou quinta-feira. 

Ainda hoje, se possível, a Secretaria vai distribuir aos gabinetes dos Conselheiros esta matéria, 

Tomada de Contas Especiais, para a gente analisar na próxima sessão. Eu quero colocar a 

palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o primeiro a falar será o Conselheiro 

Cipriano. Não quer falar? Não está se sentindo muito bem? Então de minha parte Vossa 

Excelência está autorizado se desejar a se retirar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado! Tenho uma audiência marcada no 

meu gabinete, e foi marcada agora às 11h, fiz uma previsão, não posso deixar de atender 

porque foi marcado na semana passada. Mas eu agradeço a compreensão de todos os 
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Conselheiros e o apoio de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E o nosso desejo, Conselheiro, que Vossa 

Excelência se restabeleça logo. Agradeço Vossa Excelência por ter vindo à sessão mesmo sem 

estar em boas condições de saúde. Eu também, em uma semana anterior a essa, passei gripado 

e outras coisas mais, mas graças a Deus estou bem. Desejo que Deus proteja e abençoe Vossa 

Excelência. A palavra agora será disponibilizada aos Senhores Conselheiros e o primeiro a se 

manifestar é o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, quero fazer uma 

manifestação que julgo deva ficar no conhecimento da Casa, do nosso plenário, obviamente 

não era um motivo pelo qual desejasse me manifestar, mas a obrigação determina que se faça 

neste sentido, mas nós queremos repartir com todos os nossos companheiros, e que foi um 

motivo de muita tristeza, de muito pesar pra todos nós, o falecimento do queridíssimo amigo 

Juvêncio Dias, pai do nosso amigo e eminente conselheiro André Dias. Tinha com o Juvêncio 

uma ligação ainda muito anterior a que eu tenho com o André, dizendo que esses privilégios 

que a vida nos concede eu tive a oportunidade de entabular conversações, sonhos, enfim, 

superar dificuldades, comemorar alguns acertos praticamente com três gerações da família 

Dias. Querido e fraterníssimo amigo Juca, como o chamava assim, que se foi, o André que 

partilho com muita honra este plenário, já com o filho dele, o Vitor, que já discutimos assuntos 

sobre o que interessa ao nosso estado, a nossa sociedade, para a nossa cidade. Então, além da 

característica de ser o pai de um companheiro, colega nosso de plenário, eu tenho também a 

registrar a perda de um grande amigo. O André sabe disso, das décadas, especialmente num 

momento muito importante das nossas vidas. No lado profissional, o Juvêncio, em mandato 

eletivo nos anos de 1982, 1983, acho que tínhamos um convívio quase diário, sempre amigos, 

mas naquele período, com uma aproximação muito grande. Além de um médico de 

reconhecidíssima competência, otorrino prestigiadíssimo, de muita competência, 

requisitadíssimo na cidade de Belém, tinha alguns anos na minha frente, nós tivemos a 

oportunidade de compartilhar eventos esportivos, sempre muito alegres, e essas coisas que as 

linhas da vida nos entrelaçam agradavelmente. Depois o Juvêncio praticamente por uma 

questão de idealismo abdicou de uma carreira absolutamente brilhante no campo da medicina, 

dedicou-se à vida pública, parlamentar, foi deputado federal, senador da República em todos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 14

os momentos, sempre com muito brilho, era de inteligência privilegiada, prestou também a 

colaboração para o esporte paraense, foi presidente da Federação Paraense de Futebol, onde 

pela primeira vez o campeonato paraense foi levado ao interior do estado, enfim, foram várias 

ações no sentido do bem estar, do desenvolvimento da nossa sociedade, e sempre com uma 

marca importante. Juvêncio deixou sempre por onde passou a marca da sua inteligência, a 

marca da sua honradez, da sua probidade; e eu digo sempre aos mais novos, que vêm 

chegando, que não há dinheiro nenhum, presidente, que compre o passado. Nossa vida se 

desenvolve e no momento em que a gente tem que fazer uma análise pode ter o dinheiro que 

tiver. Ninguém compra o passado. O passado é o testemunho da história de cada um de nós. 

Como já fiz pessoalmente, quero levar ao André, ao Daniel, e a toda família, os nossos votos 

que, agora, estou exteriorizando em termos o comunicado oficial desta Casa e dizer que o 

Juvêncio, com muito brilhantismo cumpriu a missão que lhe foi determinada. Deixou vários 

amigos, era pessoa de bom entendimento, vou sentir saudades, o André sabe disso. O Juvêncio 

já acometido da enfermidade que acabou lhe arrebatando do nosso convívio, quando recebi a 

primeira visita dele no meu gabinete: “Eu vim jogar fora conversa contigo”. Ele sempre muito 

atento aos assuntos atinentes à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. E eu cada vez que 

tinha a honra, o privilégio de recebê-lo, me sentia fortalecido por tudo aquilo que conseguia 

aprender daqueles ensinamentos e que teve um grande relacionamento a nível de Republica. O 

presidente Itamar Franco, amigo dele, o Tancredo, e o hoje senador Aécio Neves. O Juvêncio 

era uma usina de ideias, ele sempre conversando e muitas vezes como me dava a honra e o 

carinho dizia: “Vamos jogar uma conversa fora, vamos tomar um cafezinho com uma tapioca 

na praça Batista Campos” para a gente conversar e sonharmos juntos com tantos sonhos que 

nós tivemos. Alguns vimos, felizmente, concretizados; outros, não. Mas o importante é que ele 

cumpriu de uma maneira exemplar sua tarefa, um exemplo pra sua família; e a sociedade do 

Pará, os meios políticos e nós próprios, principalmente como amigos, temos uma grande 

lacuna e o conforto de saber, repetindo, que ele cumpriu a missão com muito brilhantismo e 

certamente recebeu a acolhida do nosso Senhor, dando a ele o local pela bondade dele que ele 

merece ocupar; e ficará gravado eternamente em nossas lembranças. O nosso abraço à família 

que, com certeza, a quem externamos os votos que Deus seja misericordioso, e que Deus os 

abençoe, os ajudem a superar esse momento de dor que eles passam e pelo que nós nos 
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associamos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Senhor Presidente, senhores conselheiros, digno representante do Ministério Público 

de Contas, servidores, servidoras, jurisdicionados aqui presentes, quero também me somar, 

fazer minhas as palavras do conselheiro Nelson Chaves no que se refere a tudo o que ele disse 

do doutor Juvêncio Dias, como era conhecido ou chamado por todos nós. Também, conselheiro 

Nelson, conheci este homem com todas essas qualidades que Vossa Excelência acaba de 

relatar e deixar o registro nos anais desta Casa sobre a vida do doutor Juvêncio Dias. Eu o 

Conheci bem antes de sermos políticos, ele na propriedade onde ajudou muitas pessoas, ajudou 

muita gente; e era tudo isso e muito mais. Um homem assim de um coração magnânimo, 

coração realmente compassivo. Já pedi desculpas ao conselheiro André. Não pude comparecer 

porque já fiquei sabendo depois do ocorrido; mas na mesma hora, no mesmo momento em que 

tomei conhecimento da partida, procurei me encontrar com o conselheiro André para 

transmitir a ele nossos sentimentos, extensivos a toda sua família. Tenho certeza de que a vida 

do seu pai nos confortou num momento de dor da partida dele, porque Vossa Excelência sabe 

muito mais do que nós que tivemos o privilégio de conviver um pouquinho. Eu não tive tanto 

privilégio como o conselheiro Nelson, mas dos momentos em que a gente se encontrava, 

sempre ele com esse ar de felicidade, de alegria, de companheirismo. Então que Deus possa ter 

dado com certeza um lugar bem merecido a ele junto a seu filho Jesus. Que a família possa ter 

o consolo de que todas essas características aqui citadas pelo conselheiro Nelson, tudo o que 

nós conhecemos dele possa ter lhe dado saldo para merecer na glória o reino dos céus. Que 

Deus os console. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Rocha: Também 

quero me somar às palavras nesse momento que, na verdade, realmente não é de tristeza, 

porque mais um de nós nos deixou. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus criou o ser humano para 

ser eterno. Acontece que Ele criou o ser humano com livre arbítrio e alertou o casal no Éden 

de que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que se comessem 

atentariam contra Deus e o salário do pecado seria a morte. Sabemos que pela mesma palavra 

já havia acontecido uma rebelião no céu. Um anjo que Deus criou, de uma posição mais 

elevada nos céus se rebelou; e almejou ser maior do que o próprio Deus. Ou seja, usando do 

seu livre arbítrio ele se rebelou contra o próprio Criador. E saiu a atentar os seres no universo 

do Altíssimo e conseguiu êxito aqui na Terra. Por causa desse êxito, que ele conseguiu, o casal 
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deixou de ser eterno. E a partir de então, todos nós, seres humanos, passamos pela morte 

natural, infelizmente. Nascemos e já começamos a morrer. Todos nós já temos uma expectativa 

de vida calculada pela média. Muitos chegam a essa morte natural ainda em tenra idade, 

muitos por calamidades, por epidemias, por acidentes. O fato é que se o Senhor Jesus, que nos 

prometeu um galardão, que é a vida eterna, não retornar, segundo a Bíblia – vou ser generoso 

- em cem anos, nenhum de nós estará mais aqui. Quando um se vai, a pergunta que sempre me 

surge é: Quem será o próximo de nós? A Bíblia diz que quando uma pessoa morre velha, e 

farta de dias, é uma pessoa abençoada; e ainda mais com feitos que deixou para os seus 

semelhantes, feitos grandiosos, à semelhança do nosso querido, doutor Juvêncio Dias. Ou seja, 

faleceu velho, farto de dias na nossa esfera humana. Para Deus morreu como um bebê porque 

para Deus mil anos é como se fosse um dia. Mas o fato mais interessante e brilhante na Bíblia 

é que Deus deu uma solução. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem esperança da 

eternidade. E detalhe: não somos nós que conquistamos esse direito à vida eterna. Ninguém 

tem esse direito, já que a Bíblia diz que todos somos pecadores, merecedores da morte eterna. 

Mas podemos conceber a vida eterna pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, desde o 

dia em que soube da notícia, muito a Deus realmente que cubra o doutor Juvêncio Dias com o 

mérito e a justiça do Senhor Jesus Cristo. Assim como a cada um de nós; e que um dia todos 

possamos abraçá-lo novamente. Esses são os meus sinceros desejos. Obrigado. Manifestação 

do Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Quero me somar às palavras do 

conselheiro Nelson, da conselheira Lourdes, do conselheiro Julival e dizer que as pessoas se 

tornam importantes e tocam o nosso coração pelos sentimentos que elas nos despertam. Tive 

um breve contato com o doutor Juvêncio, na casa da mãe do conselheiro André, acredito que 

no Natal de 2012 ou 2013; e a gente conversando, eram muitas pessoas; e um dia passando 

pelos corredores do Tribunal encontrei o doutor Juvêncio; e ele lembrou de mim e perguntou: - 

E aí, como está Patos de Minas, comendo muito pão de queijo? Achei muito interessante dele 

ter se lembrado disso, da cidade, e lembrar-se de que eu era mineira. Isso demonstra a pessoa 

atenciosa e de bom coração que ele era. Acho que a luz que o diferenciava; pois algumas 

pessoas são especiais pela luz que irradiam. E acho que essa luz que o doutor Juvêncio 

possuía, ela ainda permanece viva no conselheiro André, no seu filho Daniel, bem como nos 

demais familiares. Então realmente o que eu desejo, conselheiro André, é que Deus conforte o 
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seu coração e o de sua família; e que essas boas lembranças, realmente, alimentem cada um de 

vocês, e traga esse prazer e esse bom sentimento. Que o doutor Juvêncio esteja muito bem 

guardado, muito bem abençoado ao lado de Deus, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, e que 

a família realmente se sinta confortada pelos feitos e pela missão que cumpriu na terra pela 

boa pessoa e pelo grande homem que ele foi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do MPC Felipe Rosa Cruz: Conselheiro André Dias, eu quero também me 

solidarizar com todas as palavras que foram ditas aqui, onde apresento os meus sentimentos. 

Não tive a honra de conhecer o seu pai pessoalmente, mas por tudo o que ouvi aqui e que se 

fala na cidade, um homem que deixou um legado digno, profícuo, e vai ser eternamente 

lembrado pelas pessoas que tratou, pelas pessoas que curou, os filhos que deixou, o sentimento 

de justiça que deixou pra vocês. Então leve o meu abraço e a minha solidariedade a todos os 

seus. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Da minha parte fiquei muito triste ao tomar conhecimento da morte do doutor Juvêncio Dias. 

Soube do acontecido na hora do velório, coincidiu com o nosso período de recesso, ainda pude 

ir ao velório e pude ver o corpo. Abracei o conselheiro e pude ver o Daniel, os netos e os 

amigos. Já não pude ir à missa do sétimo dia, adoeci nessa semana, gripe muito forte, febre. 

Gostaria muito de ter ido à missa, porque sou muito católico apostólico romano e porque 

também quereria ter podido participar daquele momento de espiritualidade, de oração pela 

alma do doutor Juvêncio. Mas conselheiro, André Dias, assino embaixo por tudo o que foi dito 

aqui. O conselheiro Nelson Chaves apresentou detalhes de sua vida que, realmente, eu 

desconhecia, que o doutor Juvêncio teria sido presidente da Federação Paraense de Futebol. 

Como o conselheiro Nelson tem uma memória extraordinária, um arquivo vivo que temos aqui, 

ele consegue nos trazer essas preciosas informações. O que disse o conselheiro Julival, a 

conselheira Milene, o doutor Felipe Rosa Cruz. Creio que Vossa Excelência está bem, apesar 

de triste, haja vista que Vossa Excelência cumpriu muito bem com a sua missão de filho. Eu sei 

o quanto Vossa Excelência cuidou com carinho do seu pai por todo o momento em que esteve 

enfermo, a atenção que foi dada, o cuidado com os negócios. Eu sei disso. Então se isso serve 

de consolo, eu não tenho a palavra certa para este momento, às vezes não sabemos o que dizer; 

posto que ainda não passei por isso. Sei que vou passar e sei que vou sofrer porque sou 

apaixonado pelo meu pai e pela minha mãe, mas já perdi três irmãos. É uma grande dor, aliás, 
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qualquer perda se torna uma imensa dor, machuca muito e não tem remédio. Vossa Excelência 

passou por isso, mas eu creio que a gente sabe que Vossa Excelência fez tudo certo. Chegou o 

momento dele e Deus o levou. Um homem que viveu de forma simples, apesar de estar num mundo 

que não era simples. Exerceu cargos importantes, mas ele escolheu a forma simples de viver. Um 

médico, por si só, já tem uma vida simples; aqui ele quebrou vários paradigmas porque ele 

escolheu um jeito simples pra viver. É a impressão que fico dele, um homem alegre, brincalhão, 

inteligente e simples. Que Deus cuide de sua alma, o que a gente pede, e conselheiro André, que 

Deus o conforte, e que seja esse adjetivo extensivo a toda a sua família. Tenho a impressão que três 

de nós falaram de legado, realmente ele deixou um legado a Vossa Excelência, ao Daniel, ao Vitor, 

aos netos, e o conselheiro Nelson foi muito feliz no seu comentário. Não se pode apagar o passado. 

O que aconteceu até um minuto atrás já é passado. Não tem como modificar isso. É a história de 

todos nós. Isso é muito interessante para uma boa reflexão. Todos nós construímos a nossa 

história, seja bonita ou feia. O que aconteceu ontem não tem mais jeito. Agora o que vai acontecer, 

tem jeito. De forma brilhante - hoje eu vou chamá-lo de pastor – Julival Rocha com muita 

sabedoria, profundidade e conhecimento fez uma reflexão bíblica e fiquei muito satisfeito com esta 

homenagem que o plenário acaba fazendo ao pai de Vossa Excelência, o doutor Juvêncio Dias; e 

aqui ninguém falou, mas eu acho oportuno, conselheiro Nelson, conselheiro André. Vossa 

Excelência que iniciou já está aqui o conselheiro André. Ele fica dispensado da mensagem, mas me 

manifesto neste sentido na direção dos outros membros da família, com votos de profundo pesar 

desta Casa. O doutor Juvêncio frequentou muito esta Casa, ele vinha por aqui, acompanhar o filho; 

e eu o vi o quanto estava feliz na posse do conselheiro André. Eu estava na Assembleia quando 

acompanhei a caminhada dele, lutando pelo filho, para vê-lo conselheiro; e aqui ele vinha 

acompanhar, saber como ele estava no gabinete. Muito bacana. E isso é o que ficou para mim. 

Quero subscrever os votos de pesar juntamente com Vossa Excelência para que esta Casa se 

manifeste em relação aos outros membros da família. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente já está o André presente, mas eu 

penso que posso falar. Quem faz a proposta é Vossa Excelência, é emblemática, é o presidente da 

Casa que toma a iniciativa e nós concordaremos plenamente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então faço a proposta e submeto a 

apreciação dos nossos Conselheiros. Todos estão de acordo e eu também. Conselheiro André não 

há nem o que discutir, aquiescência do MPC. Eu achei importante fazer esse algo mais, conselheiro 
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André, porque eu achei muito bonito o que foi dito aqui. Não foi uma coisa gratuita. Acho que se 

Vossa Excelência não tivesse vindo para a sessão, teria acontecido da mesma forma, com os 

mesmos comentários. Fica aqui guardado no coração de Vossa Excelência e registrado na ata 

desta sessão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada no Ofício 001/2016-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Do fundo do coração eu agradeço os votos de Vossa Excelência 

estar conosco ainda no velório. O conselheiro Nelson que celebrou a cada momento que pôde 

sempre a amizade, o carinho o que envolveu o relacionamento dele com meu pai Juvêncio. A 

conselheira Lourdes, que há tempos anteriores não nos conhecíamos, o nome da fazenda era “O 

Fim do Mundo”, Conselheiro Nelson, a gente ia de carro e pegava uma D-20 e entrava num ramal. 

Descia da D-20 e subia num jumento porque havia uma vala que não passava carro e onde o cara 

fazia a ponte. Andava uma hora de jumento para chegar à sede da fazenda, e dava fundos para 

Capitão Poço. A Lourdes nos conhece desse tempo. O conselheiro Julival falou de algo que me 

trouxe muito conforto na sexta-feira, no dia da missa. Realmente Vossa Excelência, conselheiro 

Luís Cunha, iria ter muita satisfação de assistir, porque na homilia o padre Ronaldo trouxe os 

argumentos trazidos pelo Julival; e ele, Milene, Felipe, naquele momento me deu um conforto 

espetacular e que mudou os meus dias seguintes. Porque ele disse: “Ele pode ter falecido na carne, 

mas ele vai deixar tantas lembranças nas relações daqueles que tiveram a oportunidade de 

conhecê-lo e em especial ao Daniel”. A fala do padre Ronaldo: “Tu vais sentir ele eterno junto a 

ti”. Porque aquelas lembranças serão inapagáveis; e quantas vezes pela oportunidade que tu 

tiveste, Daniel, de estar com ele, com dúvidas, e que ele te ajudou a esclarecer caminhos; e tu vais 

lembrar dos momentos, em tuas dúvidas futuras como ele te sugeriria, que não necessariamente tu 

precisas seguir, mas terá sempre aquilo como uma referência. E aquilo que serve pra mim, para o 

Daniel, Milene, como tu disseste, tiveste um breve encontro com ele, como o Ribamar teve muitos 

encontros com ele. E nesses encontros ele conseguia – e eu sempre me sinto suspeito para falar do 

papai –mas ele mais do que meu pai, sabe Luís, sabe Nelson, ele foi o melhor amigo. E não é a 

mesma coisa, e tu sabes disso. Às vezes o pai da gente é só o pai biológico, o cara que patrocinou 

os estudos da gente, sustentou a casa. Mas isso era pouco pra ele. Ele queria ser o melhor amigo. E 

por isso cada um que o conhece diz: Pôxa, o Juvêncio em algum momento da minha vida foi o meu 

melhor amigo”, Nelson. Essa é uma coisa muito especial dele hoje. De saber o momento em que 

aquela pessoa precisava do amigo; e essa é a memória que eu vou guardar, que vai me 
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acompanhar. E como disse o Paulo Fernandes Chaves que até no convite da missa pediu para 

assinar como filho: André, Daniel e Paulo Chaves, filhos, parentes, o que fez questão de assinar 

assim. Tenho até dificuldade de dizer de quem eu sou mais dependente emocionalmente: do meu pai 

ou do Juvêncio. Muitas pessoas me ligavam durante a semana passada. Algumas que eu nem 

conhecia e dizia: “Olha é que eu tinha que falar com alguém da família pra dizer o quanto o 

doutor Juvêncio...”; e contavam parte de suas histórias ao telefone, e dizer que naquele momento o 

doutor Juvêncio foi marcante na vida dessas pessoas. Então, queridos amigos, muito obrigado 

pelos votos, o que recebo com enorme carinho; e tenho, sim, Julival, convicção que quando se 

passa pela vida tanto amor e com certeza deve estar ao lado do meu pai. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro André, a 

última vez que falei com o pai de Vossa Excelência, ele se dirigiu a mim e perguntou: “Como está o 

André, ele está bem? Está indo bem?”. Eu já Presidente, ele queria saber como o senhor estava 

aqui como Conselheiro: “Ele está indo bem, está tudo bem?” Então não é preciso dizer mais nada. 

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 cinco minutos (11h05min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 14 de janeiro de 2016. 
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