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ATA Nº 5.362 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) do mês de janeiro do ano dois 

mil e dezesseis (2016), terça-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, 

Odilon Inácio Teixeira, Julival Silva Rocha e a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, e, 

ainda o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra 

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

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

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

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

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

a ata da sessão ordinária do dia vinte e um (21) de janeiro de 2016, 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: Impedido na forma 

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

a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido na 

forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

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

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

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foi anunciado o 

Processo nº 2015/50436-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 
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Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir  o registro. Consultado o plenário este se posicionou inteiramente de acordo, 

oportunidade em que proclamou a Presidência, que resolveu a Egrégia Corte, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Neste momento, registrou-se a ausência do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Logo após, anunciou-se o Processo nº 2013/50677-8, 

que agasalha o Ato de Aposentadoria de Maria de Moraes Sales, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

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

deferimento do registro, com a recomendação ao IGEPREV, dado que em tese é mais benéfica 

à interessada, a alteração da fundamentação legal do ato, com reenquadramento da 

aposentadoria à regra do art. 3º da EC nº 47/2005 ou, alternativamente, que seja a aposentada 

comprovadamente cientificada para o exercício do direito de opção que lhe assiste. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para deferir  o registro, dando-se ciência desta decisão à interessada, 

com remessa de cópia do parecer do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este 

se manifestou tomando a seguinte posição. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Peço vênia para divergir e seguir o parecer 

ministerial para que seja recomendado ao IGEPREV fazer a adequação nos termos do parecer 

Ministerial. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu queria só clarear um pouquinho o parecer de sua Excelência, Doutor Julival 

Rocha para o entendimento do Pleno. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Julival Silva Rocha: No caso, aqui, essa aposentadoria também preencheria os requisitos para 

adequação ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, que seria mais benéfica em caso de 
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pensão. Então o MPC pede que determine ao IGEPREV que faça essa adequação, ou seja, 

dessa fundamentação legal. Então eu sigo o MPC nesse sentido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, nós estamos aqui 

apreciando a concessão de aposentadoria. A recomendação sugerida pela CPP e pelo 

Ministério Público de Contas não alteram em nada os proventos que a aposentada receberá. 

Esse negócio de norma mais benéfica não é bem assim. É mais benéfica para quem? Para a 

futura pensionista, que pode requerer ou não a pensão. Para a aposentada não altera em nada, 

por isso que no meu voto eu apenas dou ciência, caso a aposentada queira eventualmente, se 

houver filhos, marido, um companheiro, ou então filhos inválidos, que queiram futuramente, 

depois do seu falecimento, requerer a pensão. Em tese queiram esse benefício, ela poderá 

então alterar a fundamentação legal. Por enquanto não há necessidade de fazer isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

pergunto ao Colegiado se há alguma dúvida. Se está tudo tranquilo, e se alguém quer rever seu 

voto? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: 

Presidente, só esclarecendo que o ato não custará nada para o Tribunal de Contas e 

resguardará o direito dos pensionistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Pensionista Presidente, me permita, só terá direito se requerer. Até lá 

não existe direito. Até lá o estado Brasileiro pode simplesmente revogar as pensões em uma 

reforma previdenciária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

(Presidente): Acompanho o relator. Colhidos os votos, proclamou, então, a Presidência que 

resolveu o Plenário, por maioria de votos, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi 

dado conhecimento sobre os Processos nºs 2013/52259-2 e 2013/52348-2, que albergam os 

Atos de Aposentadoria de Deolina Silva de Oliveira e Raimunda de Jesus Martins Portilho, cujo 

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

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

escrito nos autos, opinando pelo deferimento dos registros, com instauração de processo de 

fiscalização para que sejam atendidos os limites para concessão de horas suplementares. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se posicionando neste sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de deferir  os registros. Consultado o Plenário, este 

apresentou a seguinte posição.  Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 
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Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Julival Silva Rocha: Peço vista dos autos. Deferido o pedido, este julgamento ficou 

postergado, conforme preceito regimental, para a sessão do dia 4 de fevereiro, salvo motivo de 

força maior. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/51936-7, que cuida do Ato de 

Aposentadoria de Carlos Alberto Rocha da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir  o 

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, oportunidade em 

que proclamou a Presidência, que resolveu a Egrégia Corte acolher a manifestação do relator. 

Neste momento, Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias retornou à sessão. 

Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2015/50136-7, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Maria a Graça de Carvalho Nobre cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No 

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

Público que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

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

de acordo, oportunidade em que proclamou a Presidência que resolveu a Egrégia Corte 

unanimemente acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2005/54319-0, que alberga o Ato de Reforma de Otaviano Moreira de Souza, cuja Relatora foi 

a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo os preceitos legais e regimentais 

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

autos opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda do objeto 

em face do falecimento do reformando. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Em não 

havendo, Sua Excelência proferiu voto para extinguir o processo sem julgamento de mérito. 

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

proclamou a presidência que resolveu a Egrégia Corte, por unanimidade dos pares, acolher a 
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manifestação do relator. Logo após, deu-se conhecimento público sobre o Processo nº 

2011/50010-3, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Amigos dos Museus do Pará, responsável 

Izete da Costa Maués, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo os 

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

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas, desconsiderando, 

“in casu”, a multa pela remessa intempestiva, com recomendação para a expedição de 

orientação à Convenente acerca da necessidade de abertura de conta específica do convênio e 

juntada de documentos em via original, sob pena de reprovação em casos outros. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares com ressalva, com 

recomendação de que observe a legislação pertinente no que concerne à necessidade de abertura 

de conta específica do convênio e apresentação dos documentos que compõem a prestação de 

contas em via original. Consultado o Plenário este se manifestando inteiramente de acordo, 

oportunidade em que proclamou a Presidência, que por unanimidade resolveu a Egrégia Corte 

acolher a manifestação da relatora. Imediatamente, tornou-se público o julgamento do Processo 

nº 2011/50085-0, que alberga a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Comercial e Industrial de Marabá, sob a 

responsabilidade do espólio de Gilberto Leite, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das 

contas com ressalva. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

com ressalva. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, oportunidade 

em que proclamou a Presidência, que resolveu por unanimidade a Egrégia Corte acolher a 

manifestação do relator. Sem detença, deu-se o anúncio do Processo nº 2015/51673-9, que trata 

do Recurso de Agravo Regimental, interposto por José Alves Feitosa Oliveira, cujo Relator foi 

o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Não havendo a oitiva da representação ministerial, a 

matéria entrou no foco das discussões. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do Agravo regimental e, no mérito dar-lhe 
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provimento, para admitir o pedido de rescisão, o qual deverá retornar ao seu curso normal, 

conforme preceitua o art. 272 do RITCE/PA. Consultado o Plenário, este adotou a seguinte 

posição. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Senhor Presidente, eu quero arguir suspeição perante este julgamento. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Impedido na forma regimental. 

Em seguida, proclamou a Presidência que esta Egrégia Corte, decidiu acolher integralmente a 

manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2014/50292-1, que cuida 

do Recurso de Reexame, interposto por Ana Clara de Oliveira Ferreira, cujo Relator foi o 

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

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

opinando pelo provimento do recurso de Reexame, para que seja concedido o devido registro ao 

Decreto nº 1.365 de 01.09.2015. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do 

recurso, para no mérito dar-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e, 

consequentemente, deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou de acordo, 

momento em que proclamou a Presidência que por unanimidade resolveu a Egrégia Corte 

acolher a manifestação do relator.  Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência, o 

conselheiro Luís da Cunha Teixeira, expôs os assuntos atinentes à MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Eu pediria que o Conselheiro Odilon Teixeira pudesse vir à Presidência, 

neste momento, apenas para uma consulta de voto de uma Matéria Administrativa. Bem! 

Senhores eu fiz a consulta ao Conselheiro Odilon Teixeira. De acordo? É consenso entre nós 

que essa casa vai conceder duas medalhas Serzedelo Correia, Classe A, a duas autoridades das 

Forças Armadas. Mas também foi o entendimento ontem, ao consultar os Conselheiros que em 

cada sessão se votaria um projeto. Então na sessão de hoje vamos votar um projeto, e na 

próxima sessão outro. E as entregas acontecerão neste Plenário em solenidades diferentes. Foi 

assim que foi constituído o consenso. O Conselheiro Cipriano está pedindo a palavra. O 
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primeiro a ser votado é do Major Brigadeiro do Ar, comandante do 1º Comando Aéreo 

Regional, Paulo Borba. Conselheiro Cipriano quer falar. Tenha a palavra Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu acho que é importante esse reconhecimento. General Ferreira foi homenageado, 

ele é Comandante Militar do Norte. Vamos considerar que hierarquicamente ele estaria acima 

tanto do Brigadeiro, como do próprio General do Exército, das Forças armadas aqui. Ele, 

Comandante do Norte, envolve vários estados e tudo mais. Foi reconhecido, deixou uma 

grande obra aqui no Pará, que é o Colégio Militar. Mas esses comandantes exercem funções 

importantíssimas na região a todo tempo. E o interessante é que isso não é divulgado, Senhor 

Presidente, são ações fortes na área da saúde, na área de prevenção. Agora mesmo o Exército 

vai entrar em combate, reforçando o combate contra o mosquito da dengue, e não é divulgado, 

não há publicidade disso. Eles fazem o trabalho deles de forma modesta, tranquila, quietinha, 

mas o resultado aparece. E é um resultado exemplar. Então eu quero aplaudir a iniciativa, 

assinar, concordar, e dizer que efetivamente não só o exército, mas também a Marinha e a 

Aeronáutica são forças nesse país que merecem o nosso respeito, a nossa consideração. E aqui 

no Estado do Pará, como prevê a resolução, a norma que dá possibilidade de conceder essa 

honraria a personalidades, pessoas que desempenharam papeis importantes no estado, ela 

permite perfeitamente, eles se enquadram nessa direção. Quero dar total apoio, Senhor 

Presidente, concordar e pedir a Vossa Excelência, se fosse possível, para que todos que 

estejam nos ouvindo saber um pouquinho da história, do currículo, da proposição para este 

homenageado. Eu pediria a Vossa Excelência isso, e já concordando com a proposição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Acolho o pedido de Vossa Excelência, vou pedir à Secretaria que faça a leitura do currículo do 

Brigadeiro Paulo Borba. Mas a Conselheira Lourdes Lima pediu a palavra. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros, eu a princípio quero dizer que parabenizo o Conselheiro Nelson. Já 

nos falamos na sessão passada. Parabenizo pela brilhante ideia de condecorar essas duas 

personalidades. Conselheiro Cipriano acabou de falar da importância do trabalho, e o 

Conselheiro Nelson também já se manifestou da importância que eles têm prestado ao Estado 

do Pará. Então eu apenas vou divergir um pouco, ou procurar antes de divergir, saber se há 
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algum impedimento no sentido de que os dois não possam ser votados hoje, se tem algum 

impedimento. Por que a gente não pode votar hoje? Porque Vossa Excelência semana passada 

disse que hoje seriam votados os dois processos. O Colegiado está todo aqui presente, e se tem 

algum impedimento, alguma situação que possa deixar que não sejam votados todos os dois 

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

Posso responder à Vossa Excelência. Pertinente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É pertinente, deixa eu só fazer uma colocação 

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

Oliveira: Por que Vossa Excelência disse que os Conselheiros combinaram mas eu não estou 

sabendo. Estou sabendo disso agora, por isso estou perguntando porque eu não sei de nada. 

Apenas eu sabia porque na semana passada, Vossa Excelência disse que seriam votados hoje 

os dois processos porque faltava o Conselheiro Cipriano, e nós concordamos. Então eu não 

estou sabendo, Vossa Excelência disse os conselheiros, mas eu não estou sabendo de nada e 

gostaria de saber. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu acho que o Conselheiro André vai comentar, mas eu teria uma 

ponderação a fazer: eu acho que deve ser considerada pelos colegas, com toda humildade e 

respeito eu coloco, mas não me oponho à absolutamente nada. O Major Brigadeiro Paulo 

Borba está na mesma posição, categoria, ou hierarquicamente igual ao General do Exército. 

Está no comando da 8º região militar. Como também o homenageado da Marinha. Eles estão 

iguais hierarquicamente falando. O General Ferreira está acima deles hierarquicamente 

porque ele é Comandante do Norte. Embora eles tenham um respeito, uma consideração com 

todos, enfim, o General Ferreira é uma pessoa extremamente simples, nós o conhecemos aqui, 

o Conselheiro Nelson e todos nós o conhecemos. Mas seria interessante, Conselheiro André, 

nós avaliarmos e incluir o General da 8º Região Militar, porque há uma diferença. O General 

Ferreira não é o General Comandante da 8º Região Militar, como não o Comandante da 

Aeronáutica, Vossa Excelência compreendeu? O Comandante da Aeronáutica, Marinha e do 

Exército estão no mesmo patamar de igualdade. Esse não é do Exército. O General Ferreira é 

outro. Então como nós vamos conceder à Marinha e à Aeronáutica, eu acho que seria 

interessante o General de Exército porque estariam no mesmo patamar. Não existe um 

Comandante do Norte da Aeronáutica. Não existe um Comandante Militar do Norte da 
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Marinha. O Comandante Militar do Norte do Exército é Comandante Militar do Norte de todas 

as Forças, que fica acima, que era o Ferreira. Abaixo do Ferreira está Paulo Borba, Marinha 

e Exército. Então como vai ser Marinha e Aeronáutica, talvez poderíamos considerar a 

possibilidade de homenagear também o General Comandante da 8º Região Militar, que está no 

mesmo patamar da Marinha na mesma condição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu posso me manifestar, ou o 

Conselheiro André esta na frente? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou conceder a palavra ao Conselheiro André para 

responder a Vossa Excelência porque na verdade foi uma proposição dele. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Porque este Plenário 

já votou comendas aqui em momentos diferentes, e já votou também comendas do mesmo dia, 

sem especificação de funções ou de cargo. Eu acho que se o Conselheiro quer propor ele 

propõe e, na próxima semana, ou em outro momento, a gente votaria. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não sei se o Conselheiro 

André me permitiria? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Pois não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Primeiro, Senhor Presidente, eu quero me dirigir a Vossa Excelência. Vossa 

Excelência falou de um consenso, assim como a Conselheira Lourdes, eu quero dizer que não 

fui convocado por este consenso. Quero crer que tenha sido esquecimento de Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não 

foi? Vossa Excelência que propôs. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Espera aí! Deixa agora eu começar a história. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então deixe-me 

dialogar com Vossa Excelência. O consenso é para aprovar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não quero discutir patente, Presidente! Eu 

propus a Vossa Excelência, esperamos que o Conselheiro Cipriano estivesse presente, até 

porque disse na sessão passada que ele iniciou a proposta da condecoração ao General, e 

muito bem proposta ao General Oswaldo Ferreira, e está na Ata. Houve um motivo, eu já disse 

da minha modestíssima visão. É o fato de se merecer a comenda, sobretudo, nós teríamos que 

nessa situação homenagear todos aqueles que forem graduados. Houve um começo da história, 
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nós nos referimos aqui a implantação do Colégio Militar de Belém, em um convênio entre o 

Governo do Estado, na sessão do prédio, e o Exército Brasileiro, onde estava aqui o nosso 

respeitado e amigo General Oswaldo Ferreira. Em seguida o Conselheiro Cipriano, 

nitidamente e corretamente, depois da manifestação, que foi em uma sessão anterior, propôs 

com a concordância de todos nós a condecoração ao General. E ele veio aqui fazer uma 

conferência na Escola de Contas. Por ocasião daquele evento, estivemos conversando na sala 

de Vossa Excelência. Vossa Excelência, aliás, foi gentil naquele dia, como normalmente 

costuma ser sempre, daí a minha estranheza ao esquecimento de ontem. Vossa Excelência 

pediu que eu fosse receber o General Oswaldo Ferreira, e fui com muito prazer. Mas houve 

naquele momento uma conversa com os comandantes da Força Aérea e o Comando da 

Marinha. E nós, estava inclusive presente o irmão do Conselheiro, que é o Deputado Celso 

Sabino, dizendo para ele que muitos de nós, civis especialmente, desconhecemos essas ações a 

que o Conselheiro se refere. Os Militares, e eu quero logo deixar para esclarecer aqui porque 

eu não sou militarista, podem dizer: “Ah! Volta ao passado.” Não, não sou militarista. Agora, 

acho que os militares têm grandes exemplos a dar para este país, inclusive agora assegurando 

o Estado Democrático de Direito. Se não tivesse essa estabilidade, nós estaríamos em uma 

republiqueta, aqui, coma vergonhosa situação que o país se encontra. Presidente de poderes, 

inclusive o Legislativo citados, denunciados. Isso é uma vergonha para o país, e as Forças 

Armadas asseguram o Estado Democrático de Direito. Então dizia eu que muitos de nós 

desconhecemos, eu dou direito aos militares, por exemplo, que deveria ser Presidente da 

República, Governador. Eles vão para a reserva e vem disputar a eleição, isto é uma coisa. 

Agora, o respeito a atividade do militar, isso eu quero dizer que eu tenho. Quem dera que no 

mundo civil nós tivéssemos tantos patriotas quanto tem nas Forças Armadas, o Brasil não 

estaria manchado neste escândalo do petróleo que envergonha toda a nação brasileira. Então 

neste sentido conversou-se que eles viessem aqui, como é o objeto da proposta da Sexta de 

Integração, dar um conhecimento, uma aula de Brasil, especialmente de Amazônia, por aquilo 

que eles fazem em localidades nas nossas fronteiras, que só se chegam por água ou por ar, que 

não chega às vezes por terra. O combate, por exemplo, à questão da zika, da chikungunia, que 

estão os militares empenhados na eliminação dos incêndios. Então quando se propôs aqui, e eu 

oferecendo à Vossa Excelência, porque acho que essas comendas podem ser oriundas de um 
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Conselheiro, e é muito honroso para o Plenário, mas, dizia eu, nós fizemos aos dois, 

Conselheiro Cipriano, um convite para que eles fossem os próximos conferencistas da Sexta de 

Integração. E os Oficiais Generais, porque são Oficiais Generais das Forças Armadas, os 

Comandantes da Zona Aérea, Comandante do 4º Distrito Naval, imediatamente aquiesceram. 

Então em um gesto de reverência aos oficiais seria tão bonito que o Tribunal pudesse também 

fazer a eles, e eles honrarão com certeza a galeria dos que já receberam, da Medalha 

Serzedello Correa. O General Ferreira ainda estava presente na transmissão do cargo da qual 

Vossa Excelência participou - inauguração da Escola - estava Conselheira Lourdes presente, 

eu e Conselheiro André Dias. O General que hoje está no comando ainda não estava em 

Belém. Então, em um momento oportuno que se queira homenagear um General ao qual fala o 

Conselheiro Cipriano, nada a opor, ele terá todos os méritos, mas os dois especialmente 

porque já estavam oficiosamente convidados para virem aqui. Então foi esse o motivo da 

homenagem no sentido de reconhecer porque eles poderiam, simplesmente, como não disse o 

General Ferreira: “Tenho ocupações, o regulamento militar me impede esse tipo de 

participação.” Não. Eles foram absolutamente agradáveis, sensíveis. Outro dia estava vendo 

na televisão, Conselheiro André, a saga na Amazônia dos aviões catalina, dos aviões búfalo. 

Quero dizer que muitos de nós, inclusive os mais jovens, desconhecem o trabalho 

extraordinário. Essas corvetas da Marinha que saem levando saúde pública onde o Estado do 

Pará muitas vezes não alcança, então foi nesse sentido. Quanto à proposição do novo General 

que assumiu o Comando Militar do Norte, ganhará todos os méritos de ser homenageado, só 

que os dois estão sendo exatamente pela eminência de vir aqui serem os palestrantes da Sexta 

de Integração, apenas isso. Quer dizer: achava que em um determinado momento por essas 

condições, o momento oportuno para eles é esse. Amanhã nós podemos com toda honra para 

esta Casa ratificar o convite para o novo Comandante Militar do Norte, o General que assume 

o comando da região aqui no próprio Exército, porque é o comando militar e as três Forças 

Armadas. Todos eles, com certeza, pela história de vida são ilustres oficiais e merecerão. Só 

que, neste caso aqui, foi feita a proposta dessa maneira. E como eu aprendi na vida dizer que: 

“É melhor só do que em má companhia”, neste caso é ao contrário, eu acho que se 

homenageássemos os dois oficiais. Eu não tenho nenhum desejo de me tornar simpático, não 

tenho nenhum relacionamento extra com as Forças Armadas, a não ser o respeito e admiração 
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que tenho por esta atividade. Eu acho que votando as duas comendas ao mesmo tempo, mas se 

também quiserem votar uma e depois votar outra, nada contra. Só que o motivo da proposta a 

Vossa Excelência dos dois foi esse que eu acabei de explanar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou ouvir o Conselheiro André Dias 

e depois retorno para o Conselheiro Cipriano, porque eu acho que está tendo um 

desentendimento desnecessário. O consenso é para aprovar a condecoração. Eu vou ouvir o 

Conselheiro André Dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Ontem quando eu conversava com o Conselheiro Luís, eu dizia o quanto eu prezo esta 

medalha, e quanto eu acho que quanto mais nós a valorizarmos, mais também prezarão 

aqueles que a receberem. E aí eu dizia: “Olhe, muitas vezes eu fui homenageado, mas me 

colocaram uma lista com tantas pessoas, que eu olhei para o lado e disse assim: “Eu não me 

senti homenageado, eu me senti reduzido.” Então eu disse: “Não que um reduza o outro, 

porque que como eles vão receber a medalha em momentos distintos, uma vez que eles vão 

fazer palestras também em dias separados, até para valorizar as suas palestras e para efeito 

das Atas”. E dizer: “Olha, no dia 26 de janeiro foi votado de o A”, e o cara receber um 

documento dizendo que ele foi o único votado naquele dia. No dia 28 foi votado o do B, e ficou 

no documento dele. Eu particularmente me sentiria mais, entende, mas eu fiz ao menos por 

achar que eu sou indiferente se votam 2, 5. É um carinho com a pessoa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência está 

coberto de razão. Há um motivo, houve um motivo. Como há um motivo da chegada da 

conferência. O que Vossa Excelência propõe eu acho que não invalida em nada se discutir. O 

que eu estranhei para o Presidente foi que ele falou a palavra “consenso” de uma reunião que 

houve. Eu não sabia que a Conselheira Lourdes não tinha ido. Eu também não fui. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas 

não houve reunião Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Não estou falando da sua afirmação, Presidente, reveja na Ata o que o 

senhor disse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Reunião eu não falei. Eu disse que houve consenso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência falou em consenso, não 

foi? Mas se houve um consenso e dois não participaram, então não está certo a palavra. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa 

Excelência está procurando confusão, fazendo encrenca desnecessária. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência está se 

dirigindo a mim? Procurando confusão como? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Porque é desnecessário o debate. A última 

pessoa a ser consultada aqui foi o Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quem confundiu o termo foi Vossa Excelência. O 

consenso significa totalidade, unanimidade. Eu acho que se não há unanimidade não há 

consenso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O 

consenso ocorrido foi ao mérito das pessoas quanto a receber. Não quanto ao formato. O 

formato, até a sugestão que eu fiz, foi só para valorizar cada um. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não estou discutindo a 

sua sugestão, eu estou lhe dando razão. O que estou discutindo, nem discutindo, eu apenas 

estranhei, a Ata está aí para registrar, consenso, aonde eu aprendi lá no meu dicionário, o 

consenso significa acordo de todos. Houve um consenso. Nesta conversa da qual o Presidente, 

com o devido respeito, falou na palavra consenso, eu como não estive e a Conselheira Lourdes 

não esteve. Nós propusemos duas homenagens, e era para ser votado aqui e aí que começou 

esse bate-papo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu 

queria lhe pedir desculpas Luís por eu ter lhe trazido este constrangimento. A minha ideia era 

só colocar uma moldura mais bonita no quadro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro, eu quero só lhe dizer o seguinte: se 

não quiserem votar emenda, não vote, eu não tenho interesse pessoal nisso. Quero apenas dizer 

para o Presidente, que me conhece a tanto tempo, que Vossa Excelência, espere Conselheiro, 

nós estamos gravados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Ele fala e depois Vossa Excelência pode falar. Todo mundo vai se expressar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu fiz uma 

proposta, Conselheiro, e de repente eu acho uma proposta tão simples. Eu quis homenagear 

duas pessoas, somente isso, mas podem botar 3, 4, 5, o que quiserem. Agora, só para Vossa 

Excelência, Conselheiro, e exatamente em respeito ao nosso convívio de tantos anos, Vossa 

Excelência nunca me viu provocar confusão. Não faço parte deste time. Eu acho que quem faz 
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confusão, eu não faço parte deste time, eu não provoco confusão. Eu defendo minhas ideias, 

não estou fazendo confusão. Agora, que consenso é unanimidade, é. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu entendi a colocação 

de Vossa Excelência perfeitamente sobre o consenso, até porque eu ontem tomei conhecimento, 

estávamos tratando de outro assunto, Vossa Excelência aproveitou a agenda e me consultou 

sobre essa proposição, dizendo-me que era de todos os Conselheiros. Vossa Excelência disse: 

“Olha, houve uma conversa que todos os Conselheiros assinariam, não teria autor.” Nas 

palavras ditas por Vossa Excelência. Excelente, eu acho isso importante. O próprio 

Conselheiro Nelson fala isso quando a gente faz um projeto ou propõe alguma coisa. Todos nós 

concordamos e fazemos juntos. Mas se a proposição e a ideia foi dele, tem que ser 

reconhecida, a ideia foi dele, acho que isso é natural, e posso dizer ético, respeitoso, honroso, 

leal, de todo mundo que tem uma idéia, e os outros de reconhecerem que a ideia foi dele, 

minha, sua, dele, de quem for. Difícil é quando alguém pega a ideia de outro e quer assumir a 

ideia para você, e age de forma que conduz de uma maneira que a idéia teria sido dele. Isso 

que é ruim, muito ruim. Mas reconhecer que ultimamente o autor da proposição, da ideia, eu 

acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para qualquer pessoa, não estou me referindo 

ao Nelson, pode ser eu, Lourdes, qualquer pessoa, isso é importante. Conselheiro Nelson fez a 

proposição. Eu entendi perfeitamente. Inclusive Vossa Excelência falou ontem para mim, e 

disse: “Então há um consenso geral, não há problema nenhum.” E agora eu entendi que Vossa 

Excelência tenha dito que há um consenso com relação a homenagear as pessoas. Foi o que eu 

entendi. Então só para clarear, com o objetivo de esclarecer, com toda humildade e respeito ao 

Conselheiro Nelson e a Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Cipriano, eu respeito a Vossa Excelência, a 

proposta é do Presidente e até esperamos Vossa Excelência. Até o Conselheiro Odilon estava 

fora, mas até considerando o nível da situação regional, disse: “Presidente, vamos esperar.” 

Houve a distribuição e pela importância eu pedi que ele propusesse. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Agradeço Conselheiro 

Nelson, e ao Conselheiro Luís Cunha, e a todos os Conselheiros que tiveram essa 

consideração. Nós temos uma relação com as Forças há mais de 30 anos, a família, todo 

mundo, isso é muito antigo, há muitos anos já. E eu sempre que posso estou lá com eles e tudo. 
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Eu nem sei se mereço, mas já recebi muitas homenagens da Marinha, do Exército, enfim. E 

tenho uma convivência lá com eles. Eu vou fazer a proposição já que foi sugerida pela 

Conselheira Lourdes o pelo próprio Conselheiro Nelson. Eu acho que o General pode 

perfeitamente vir aqui prestar qualquer tipo de outra conferência. Eu só não acho que isso seja 

condição para a pessoa receber, isso que eu não acho, porque já homenageamos, todos nós, 

apresentamos propostas de homenagear pessoas que não vieram fazer palestras. Mas acho 

interessante porque o Nelson falou com muita razão. Muita gente, Presidente, não sabe 

efetivamente o que desempenha um servidor destes. Doutor Paulo Borba, que é servidor 

público, é um militar. Realmente é uma responsabilidade muito grande, imaginemos como se 

fosse um governador de uma determinada situação, para imaginar a importância da 

responsabilidade, ou seja, da atuação dele, a importância da atuação deles na Amazônia, é 

muito importante. Eles têm orçamento, que não é pequeno, eles têm planejamento, eles têm 

ações, ou seja, toda uma estrutura montada, pessoal, transporte, manutenção. Tem uma 

estrutura muito grande montada que, se duvidar, depois do Governo do Estado, quem sabe não 

é maior estrutura que está à disposição da população. Maior até do que a Prefeitura de Belém. 

É uma estrutura muito grande. Então esses homens desenvolvem um trabalho aqui, e o 

Conselheiro Nelson sempre apoia e concorda comigo, muito grande. Então é interessante que 

venha ao Tribunal para até conversar e mostrar. Não venha o General Ferreira, já que o 

General Ferreira é superior a eles, como veio o Governador do Estado, que também é chefe. 

No caso, eles devem obediência ao Governador, que é chefe deles também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Me permita um aparte. 

Pelo que eu entendi Vossa Excelência colocou assim: dentro de uma hierarquia o Comandante 

Militar do Norte, no caso o General Ferreira, está acima dos três, porque é o Comandante 

Militar do Norte, mas que teria um General do Exército em Belém, e o que Vossa Excelência 

queria propor não era para o novo Comandante Militar do Norte, mas sim para o General que 

já está há algum tempo. É isso que entendi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É isso. Que estava inclusive junto com o 

General Ferreira, exatamente. Não é para o novo. O novo se ele merecer, com certeza vai 

merecer, no futuro a gente vê. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que isso aí é bastante razoável, porque é para gente primeiro 
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ver o tempo que a pessoa está aqui no Comando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É o antigo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu entendi agora. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Como o General 

Ferreira entregou o cargo e saiu e vai assumir outro, e o General que está aqui também vai 

sair e assumir outro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Perfeito, eu entendi, está bem claro. Conselheira Lourdes Lima é o seguinte: 

eu há duas semanas estou tentando construir este consenso. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com o esclarecimento do 

Conselheiro André Dias ficou claro porque, quando falou Vossa Excelência, eu não tinha 

conhecimento e fiz duas perguntas: Primeiro porque tinha mudado e porque na sessão passada 

ficou de acordo que nós votássemos hoje; a segunda pergunta foi justamente porque houve uma 

reunião para decidir isso, se eu não estava. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não houve. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas eu tinha entendido. Após o 

esclarecimento dele eu estou clara do que está acontecendo. Então eu acredito que a 

manifestação do Conselheiro André já me deixou esclarecida. Principalmente no que diz 

respeito à situação que eu não estava entendendo, porque até então tinha conhecimento de que 

nós votaríamos hoje para os dois. Eu não tinha conhecimento de uma nova proposta. E a outra 

situação eu entendi que tinha tido uma reunião para tomar essa decisão e que seria unânime. 

Mas já foi esclarecido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Eu queria cumprimentar o Conselheiro Nelson pela brilhante sugestão, 

correta, e eu acho perfeitamente, aprovo, apoio, assino concordando com ele, avalizando. E 

dizer que eu acho que a sugestão do Conselheiro André, e eu acho que todos entenderam, eu 

acho muito importante isso, porque dá a distinção, eleva mais ainda. Eu não vejo dificuldade 

nenhuma em aprovarmos hoje, e a outra quinta, a outra terça, se for o caso, se os Conselheiros 

concordarem ou senão o dia que quiserem, mas eu acho que há um destaque, há uma elevada 

distinção nesse encaminhamento. Eu não vejo nenhuma dificuldade, até porque depois que 

aprovar, que for publicado, vai se marcar a data da entrega. Então eu queria apoiar o 

Conselheiro André e Vossa Excelência no sentido de fazermos dessa maneira porque eu acho 
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que vai dar destaque para as pessoas que vão receber com certeza. E cumprimentar o 

Conselheiro Nelson mais uma vez porque realmente foi uma ideia brilhante. Nós temos muito a 

agradecer a essas pessoas, como outras pessoas também no estado que desenvolve o trabalho, 

mas especialmente no caso da Marinha e da Aeronáutica já quero avalizar, concordar. Falei 

para Vossa Excelência ontem que foi uma brilhante ideia, perfeita, e eu cumprimento o 

Conselheiro Nelson e a todos os Conselheiros se concordarem, e eu quero, se tiver que votar, 

eu quero votar desta forma como lhe falei. Obrigado Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Odilon e 

Conselheiro Julival, eu encaminhei para todos os gabinetes o currículo, a proposta da 

medalha, todos. O Conselheiro Cipriano Sabino adoeceu na semana passada, como é do 

conhecimento de todos, e na sessão anterior, eu pedi ao Conselheiro Nelson o seguinte: 

“Vamos deixar para a próxima sessão para a gente poder aprovar uma medalha dessa, tão 

importante, com a presença de todos os Conselheiros”. Também ficou entendido. Bem, qual 

era o meu papel como Presidente? Ouvir os Conselheiros, ouvir o Conselheiro Cipriano que 

faltava e hoje Graças a Deus, presente o Conselheiro Odilon Teixeira, que já estava no 

gabinete dele todo o material, as informações, ao colocar em votação me dei conta de que não 

tinha ouvido do Conselheiro Odilon a concordância. Eu o chamei agora, fiz a consulta a ele, e 

ele disse: “Estou de acordo, já analisei, a minha assessoria me passou, analisei, estou de pleno 

acordo, razão pela qual eu falei: “Como já há consenso entre nós”. Para mim o consenso é 

pela aprovação, há consenso. O Conselheiro André fez ontem uma indagação interessante, 

vamos valorizar um pouco mais esta comenda, vamos votar em uma sessão por conta da Ata, 

dar distinção exclusivamente para aquela pessoa, na sessão seguinte a gente vota outra 

matéria para também dar ênfase e repercussão exclusivamente àquela outra pessoa, e isso a 

Conselheira Lourdes Lima não sabia. Então, por isso, é a única coisa que eu digo, não 

informei vocês para votar uma matéria hoje e depois, mas o consenso para aprovar hoje nós 

temos aqui. Mas eu vou colocar agora em votação primeiro, que era o que eu deveria ter feito, 

a proposição do Conselheiro André Dias, e é isso que nós vamos votar primeiro. O 

Conselheiro André Dias propõe que votemos hoje apenas uma condecoração e na próxima 

sessão a gente vota a proposta da outra. Vamos colocar primeiro em votação. Se for aprovada 

a ideia dele, vota-se apenas uma hoje, se não, vota-se as duas na sessão de hoje. Esse é o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 78

procedimento correto. É isso que eu quero colocar agora em discussão, em votação, a 

proposição do Conselheiro André Dias, que recomenda que se vote hoje apenas uma proposta 

de ementário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, eu queria fazer uma ponderação ao Plenário. Eu concordo, já disse, já falei 

desta forma. Mas deixar para a outra semana, se os Conselheiros assim concordarem, já pré-

agendado para se for de acordo de todos, avaliar o currículo, se ele fez ou não grande trabalho 

pelo Estado, do General que estava, que vai ser substituído junto com eles, também vão ser no 

mesmo período, O Comandante Borba vai sair, o outro Almirante vai sair, e o General também 

vai sair, como já saiu também o General Ferreira. Então para não perdermos o fio da meada, 

o encaminhar da intenção, se todos concordarem eu vou apresentar o currículo. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Recomendo a Vossa 

Excelência o seguinte, me permita o dialogo, Vossa Excelência apresenta, a gente vai autuar, 

vira processo, tramita, passe para os Conselheiros e a gente vota. O processo que está sendo 

votado agora foi autuado e ele virou processo. Isso também levando em conta uma ponderação 

do eminente Conselheiro Odilon Teixeira, tem que autuar, tem que virar processo, tudo que a 

gente propõe aqui. Então diante de tudo que aconteceu hoje, todos os Conselheiros podem 

propor medalhas a qualquer brasileiro, qualquer paraense, desde que se enquadre nas normas 

estabelecidas para a medalha. Eu queria propor que daqui para a frente o autor da medalha, 

eu vou autuar, a coisa vai tramitar, mas que ele, o autor, visitasse os Conselheiros, conversasse 

para dizer o porquê está propondo aquilo. E quando viesse ao Plenário já seria fruto de um 

consenso. Fica muito pesado para o Presidente fazer isso, eu senti isso hoje, senão eu vou fazer 

tramitar normal. Eu vou fazer tramitar normal porque é o papel do Presidente. Tramitou, eu 

vou pedir isso daqui para frente, que cada Conselheiro que proponha qualquer medalha, que 

ele mesmo se encarregue de conversar com os colegas sobre o porquê está propondo, para que 

a gente possa construir esse consenso antes de vir ao Plenário. Eu queria propor isso. Vossa 

Excelência, como a gente estava conversando aqui, proponha, traga o currículo, dê entrada, eu 

vou autuar como Presidente, vai tramitar, encaminha aos Conselheiros e depois vem a 

Plenário. Então vamos colocar em votação a proposição do Conselheiro André Dias. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou de 

pleno acordo com o Conselheiro André. Não altera. Quero apenas fazer uma menção a Vossa 
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Excelência para que quem não estava conhecendo entenda o processo. Quando fiz o 

documento, Conselheiro André, eu fiz um documento em caráter reservado ao Presidente da 

Casa para evitar qualquer tipo de constrangimento. O Presidente foi quem falou no Plenário, 

exatamente para isso. Porque veja a situação aqui, nós todos estamos acostumados ao 

consenso e ao dissenso. Estou falando na tese porque acho que a questão da medalha, 

Conselheiro Cipriano, está superada, o Oficial General que Vossa Excelência se refere é 

merecedor também, o caso dos dois foi por que estavam aqui na conferência do General 

Ferreira que esteve aqui. Mas não participou da conversa, e como o Comandante Regional do 

Norte era do Exército, não se supôs, senão teríamos convidado também o próprio General para 

falar das ações do Exército como da Marinha e da Aeronáutica, tudo bem, mas não estava na 

hora. Como os dois foram contatados por mim para virem aqui, Exército e Aeronáutica, para 

uma distinção depois da conferência, ou antes da conferência, como foi feito para o nosso 

amigo General Ferreira. Agora, no colegiado, eu queria ponderar o seguinte: o colegiado é 

diferente na medida em que nós tivermos um colegiado que seja só unânime, aí em alguns 

casos é muito importante que haja unanimidade, mas não podemos tirar do colegiado a coisa 

que o sustenta doutrinariamente que é a divergência, que é o debate dos nossos votos, nas 

nossas proposições, nos nossos entendimentos, nas nossas práticas. Então eu vejo o seguinte, 

Presidente, se nós caminharmos nesse sentido, nós teremos abdicado da condição democrática 

que é assegurada nos colegiados para uma determinada figura que no nosso entendimento 

mereça ser homenageada, e que eventualmente no interesse e na visão de um outro colega que 

não tem aquele entendimento. Então teríamos que alterar para que não houvesse 

constrangimento a quem quer que seja, alguma coisa que fosse preliminarmente para não se 

submeter alguém ao vexame aqui, porque nem sempre as pessoas que eventualmente eu vou 

propor. E eu quero dizer que são rarefeitas as minhas proposições nesse sentido. Quero dizer 

que me orgulho muito daquilo que já recebi das forças militares. Quero dizer o seguinte: se nós 

mantivermos esse tipo de raciocínio, nós poderemos correr o risco de ter a divergência, que 

não seja uma divergência de ordem moral, mas é uma determinada figura que ao companheiro 

meu, ou a mim próprio, mereça ser homenageado, se o outro não concordar, nós seremos 

fadados não tendo o consenso, só a unanimidade, não homenagear mais ninguém, pois basta 

que eu diga: “Não. Eu sou contra.” Então eu acho que isso é bom ser avaliado, temos todos 
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aqui nossas observações, pessoas que se destacam na vida da comunidade, da sociedade, seja da 

iniciativa privada como já fizemos aqui, seja das funções públicas, para que nós tenhamos então 

um amortecimento antes da proposição, para não submeter alguém que não está nem aqui conosco, 

de repente diz: “Olha, o Conselheiro Cipriano, por exemplo, propôs o nome de alguma pessoa, já o 

Nelson foi contra.” Não se pode submeter ninguém a isso. Na Assembleia Legislativa, salvo o 

engano meu, e que o Conselheiro André diz com muita propriedade, eu também tinha esse 

pensamento, ao que eu sei, era assim, não sei se continua sendo, estou fora do parlamento já há 

tantos anos, mas cada Deputado, indiscutivelmente pelos outros, propunha a sua homenagem. E ali 

já aconteceu muitas vezes que o Conselheiro André falou de ele não se orgulhar tanto de estar 

presente na mesma homenagem a alguma outras figuras, mas no entendimento do seu proponente 

era um regimento da casa, onde cada um propõe quem quiser. Mas, neste casso, apenas para que a 

gente evite qualquer constrangimento futuro, nós teríamos que criar alguma coisa no regimento 

para que esta proposição, finalizada no Plenário, passe antes por um entendimento de todos nós, 

para evitar exatamente que qualquer pessoa, que está do lado de fora não tenha esse 

constrangimento e dizer que foi vetado: “Mas eu não pedi homenagem nenhuma, como o sujeito lá 

me vetou?” Então isso é na segurança de todos nós, como pode haver aqui e ali alguma 

divergência, todos temos, independente da função da análise de contas, nós temos, por exemplo, 

preferências ideológicas, doutrinárias, políticas, que não devem interferir no julgamento das 

contas. Mas de repente uma personalidade oriunda de determinada corrente de pensamento é 

proposta na qual eu não concorde, mas eu também não tenho o direito de vetar só porque eu não 

concorde com a figura. Então estou só dizendo que esses cuidados são importantes a serem 

tomados para que a gente evite um constrangimento para a Casa e para alguém que eventualmente 

devesse ser homenageado por nós. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu também já me manifestei sobre o assunto, e só apenas vou ratificar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De 

acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: De acordo. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também estou de 

acordo. Essa decisão é unânime do Plenário, de votar hoje apenas uma proposta de medalha, e 

ficou certo já, mas pergunto também se não tem ninguém contra, para que na próxima sessão de 

quinta-feira se vote a segunda proposta de medalha para o Almirante da Marinha. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, 

quinta-feira, eu já até falei com o Conselheiro Nelson, já falei com a Secretaria que eu terei um 

procedimento médico para fazer e infelizmente não pôde ser se não terça ou quinta, e eu escolhi o 

dia 28 para fazer esse procedimento. Então não vou estar presente por conta de problema de 

doença, mas eu estou de acordo sem problema nenhum. Estou de acordo. Não vou comparecer a 

sessão, mas podem votar, da minha parte estou de acordo, já me manifestei diversas vezes aqui 

nesse Plenário, não foi a primeira vez hoje. No dia que o Conselheiro propôs eu me manifestei. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A 

observação é importante do Conselheiro Nelson, e eu concordo perfeitamente. No caso da seleção 

para que não haja constrangimento nem para a parte da pessoa que está sendo indicada, como 

também para o próprio Tribunal, porque eu não estava aqui, mas o Conselheiro Nelson devia estar. 

Eu lembro um episódio que ocorreu com o Governador Hélio Gueiros, salvo o engano, que não 

quis a medalha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Ele quis. Ali, Conselheiro Cipriano, é bom Vossa Excelência tocar nisso porque é fato histórico. Ali 

ele apenas reclamou do Tribunal, porque ele dizia que quando ele estava no Governo as contas 

deles eram julgadas, e que era irreparável, era quase santa, depois que ele deixou o Governo me 

parece que uns dois ou três que andaram atirando no pé dele, e ele estava estranhando a diferença 

do tratamento para o Governador e para o ex-governador. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exato. Então assim, essa observação é importante, 

porque a Resolução Presidente é clara, ela diz as pessoas ser enquadradas e as que não podem. 

Então é importante observar, a não ser que a gente modifique a resolução, mas é importante 

observar que se a pessoa prestou relevantes serviços ao Tribunal, ou ao Estado do Pará, ela estará 

enquadrada, independente se eu gostar ou não dela. Independente se ela é do meu partido, ou da 

minha ideologia, como o Conselheiro Nelson falou muito bem. Então é um critério que nós temos 

que nos policiar para que não ocorra esse tipo de dificuldade. E eu lembro Vossa Excelência e a 

Secretaria para levantar porque parece que já há duas ou três propostas que estão há algum tempo 

já na mesa para deliberação, Conselheiro Nelson deve se lembrar disso, algumas propostas que já 

estão na mesa para deliberação e que não foi deliberado ainda. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas essas propostas não foram autuadas, 

não viraram processo, então podem recomeçar tudo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É exatamente. Me parece que tinha. Eu não quero 
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falar nome. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Não. Não se vai falar nome. Houve uma inclusive que se esperava Vossa Excelência estar presente 

para se fazer o consenso. Isso se encaminhará a todos sem nenhuma dificuldade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então assim, Presidente. É 

importante isso, sem dúvida nenhuma, imagine a gente trazer aqui e Deus o livre, não há isso. Com 

certeza, Conselheiro, aliás, ao contrário, todo Conselheiro fará um critério, terá atenção na 

proposição, tenho certeza disso. Segundo, difícil porque a pessoa se enquadra na resolução, como 

vai fazer diferente? Nós tivemos aqui graças a Deus nos últimos anos, muitos anos já, pelo menos 

os que eu estou aqui, Conselheira Lourdes também, Conselheiro Nelson, as pessoas que receberam 

a homenagem do Tribunal foram pessoas importantes, pessoas destacadas efetivamente da 

sociedade. Não me recordo, sinceramente, de nenhuma pessoa que tivesse qualquer tipo de dúvida 

entre os Conselheiros. Todos os Conselheiros apoiaram e concordaram. Então vamos lembrar 

aqui: Dom Zico, o próprio Governador Simão Jatene, o Ministro Presidente do TCU. Pessoas que 

realmente desempenharam um projeto, um trabalho importante em benefício do estado, de todas as 

formas. Então eu acho que é importante observar o que o Conselheiro Nelson diz. Mas eu confio 

também na indicação dos Conselheiros que tem toda uma responsabilidade na hora de fazer o 

critério. Eu, sinceramente, independente de qualquer situação, Senhor Presidente, quando um 

Conselheiro faz a sugestão, já tem 99,9% porque é com certeza por alguma razão, cumprindo a 

resolução, ele está sendo indicado, eu já me desarmo de qualquer outra situação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, vamos votar, antes da 

votação, atendendo a solicitação do eminente Conselheiro Cipriano Sabino, peço ao Senhor 

Secretário que leia o currículo breve do Major Brigadeiro do Ar, Comandante do 1º Comando 

Aéreo Regional, Doutor Paulo Borba. Manifestação do Senhor Arlindo Siqueira da Silva 

Secretário-Geral: O Major Brigadeiro do Ar Paulo Borba é natural do Rio de Janeiro. Praça de 

15/02/1979. Foi declarado Aspirante em 09/12/1982. Exerceu os principais cargos. Comandante do 

Esquadrão de Comando da Base Aérea de Porto Velho. Comandante da 2º Esquadrilha do 7º 

Esquadrão de Transporte Aéreo. Chefe da sessão de doutrina, da sessão de pessoal e da sessão de 

operações do 1º Esquadrão do 6º Grupo de Aviação. Comandante do Esquadrão de Infraestrutura 

da Base Aérea de Santa Maria. Chefe da 2º sessão e da sessão de controle das operações aéreas da 

3º Força Aérea. Comandante do 1º e 6º GAVE. Chefe da 4º Subchefia do Estado Maior, do 

Comando Geral de Pessoal e Comandante da Base Aérea do Recife. Instrutor da Escola de 
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Comando e Estado Maior da Aeronáutica. Adido Naval e Aeronáutico na Espanha. Chefe da 3º 

Sessão da 4º Subchefia do Estado Maior da Aeronáutica. Atualmente é Comandante do 1º 

Comando Aéreo Regional (COMAR). Obteve as seguintes condecorações: Medalha Mérito Santos 

Dummont. Medalha Militar de Ouro. Destaque Operacional Ouro do Comando Geral de 

Operações Aéreas. Ordem do Mérito Aeronáutico, grau oficial. Ordem do Mérito Militar, grau 

oficial. Medalha do Mérito Tamandaré. Cruz do Mérito Aeronáutico da Espanha. Experiência de 

voo: possui 6.380 horas de voo. É o currículo. A matéria foi colocada em discussão, e em seguida 

em seguida em votação, onde o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.782, desta data. Prosseguindo com a palavra, a Presidência 

assim se manifestou: Também em entendimento da Corte na próxima sessão de quinta-feira vem ao 

Plenário proposta também para conceder medalha Serzedello Correa, Classe A, ao Excelentíssimo 

Senhor Alípio Jorge Rodrigues da Silva, Vice-Almirante e Comandante do 4º Distrito Naval. Tem 

mais uma matéria, já passamos aos Conselheiros, Submeto ao Plenário a proposta que faz a 

Secretaria de Controle Externo, diz respeito à alteração dos prazos descritos nos incisos I e II do 

nosso Regimento, artigo nº 140. Isso atendendo também um pleito da Auditoria Geral do Estado, 

levando em conta o pleito de todos os órgãos da Administração Pública Estadual, alterando para 

90 dias, até o dia 31 de março. Eu já conversei há pouco, faltava o Conselheiro Odilon Teixeira, foi 

distribuído também aos senhores, e eu acho que é razoável atender, isso não atrapalha nada nosso 

trabalho, está a confirmação aqui do Secretário de Controle Externo, e as alegações são, eu posso 

dizer assim, pertinentes, que há um grau de dificuldade muito grande dos jurisdicionados, pois eles 

não têm corpo técnico suficiente. Portanto, pediram essa prorrogação de prazo para poderem 

atender. Se alguém tiver alguma dúvida neste momento o Secretario de Controle Externo está aqui. 

Posso colocar em votação? Se alguém tiver dúvida o Secretário de Controle Externo está aí e foi 

distribuído na sessão anterior. Doutor Edilson, por favor, se dirija à mesa aqui só para poder 

clarear aos Conselheiros do lado direito aqui, relembrar, porque é tanta coisa que a gente vota, 

tanta matéria que a gente distribui, rapidamente para os três. Conselheiro Julival, eu gostaria que 

Vossa Excelência olhasse no artigo nº 277 do Regimento. Segundo esse artigo, no parágrafo 3º há 

um impedimento para Vossa Excelência votar. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ato nº 73, desta data. Manifestação 

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

sugerir a Vossa Excelência que ligasse, entrasse em contato com o Major Brigadeiro, ainda hoje se 
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possível, para comunicar pelo telefone, pessoalmente da decisão, comunicar da proposição do 

Conselheiro Nelson, que o Plenário por unanimidade acatou, eu acho que isso é importante. Ele 

vai receber o ofício, mas independente do ofício, falar. Inclusive convidar, reiterar o convite para 

que ele faça a manifestação na Sexta da Integração que estamos ansiosos, então é um comunicado 

importante em relação à Instituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Essa primeira parte eu determino à Secretaria que faça isso 

hoje. Agora, a segunda parte eu acho que tem que ver a programação da Escola de Contas, tem 

que formular. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu achava que Vossa pudesse só ligar para ele para comunicar: “Olha Brigadeiro, o 

Plenário aprovou para Vossa Excelência a homenagem, e no futuro nós vamos marcar a data”. 

Mas só para comunicar para ele, seria interessante. Até porque ele sabe que pode ser que saia, 

Senhor Presidente, no jornal amanhã, uma notícia, e ele vai saber pelo Jornal. É melhor Vossa 

Excelência ligar para ele e comunicar. É uma sugestão modesta que eu faço para Vossa 

Excelência. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e cinqüenta e três minutos 

(10h53min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 26 de janeiro de 2016. 
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