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ATA Nº 5.364 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de fevereiro do ano dois mil e 

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

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, Julival Silva 

Rocha e a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, e, ainda a Excelentíssima Senhora 

Subprocuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, 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. Em 

seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira, por estar em missão oficial, representando este tribunal na abertura do Ano 

Legislativo na sede daquele Poder. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e oito (28) 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: Declaro-me impedido na 

forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em Exercício): Impedida na forma Regimental. Em seguida, a Presidência 

convocou a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha para atuar como conselheira na 
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Sessão. Na continuidade, e não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte 

discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu 

possa relatar os processos em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua 

Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2014/50152-1, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Clube dos Oficiais da 

Polícia Militar do Pará, responsável Hilton Celson Benigno de Souza, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (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 2015/50891-2, que 

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

procedência Universidade Federal do Pará, responsável Carlos Edilson de Almeida Maneschy, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (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. Neste momento, Sua Excelência Conselheiro 

André Teixeira Dias restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, que agradeceu o apoio recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, 

quando foi anunciado o Processo nº 2014/51583-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto 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 (pausa). A matéria foi colocada em 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 95

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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52179-9 e 2013/50681-

4, que tratam de Atos de Aposentadorias de Maria Albernás Braga da Conceição e Maria Doralice 

Ferreira da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50846-2, que trata do Ato de Pensão em favor de Alice da Cruz Souza Grandal Coelho, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto 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 (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 2015/50676-8, que trata da 

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

procedência Prefeitura do Município de Piçarra, responsável Wagne Costa Machado, 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 2015/51517-9, que 

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

procedência Prefeitura Municipal de Breu Branco, responsável Adimilson Luis Mezzomo, cujo 
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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 2013/51715-1, que 

cuida da Tomada de Contas instaurada no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará, 

responsável Fabrízio Augusto Guaglianone de Souza, 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. 

Esgotada a pauta de julgamentos, e não havendo assuntos pautados em MATÉRIA 

ADIMINISTRATIVA a palavra foi colocada à disposição dos presentes: Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, bom dia, 

também pela alegria de vê-la conduzindo a sessão desta manhã de terça-feira, uma data 

significativa para o estado do Pará - já vou dizer porque - e a alegria de ver a doutora Deíla, 

representando o douto Ministério Público de Contas, dando uma direção feminina no trabalho de 

hoje, a honra de ter aqui a conselheira Milene no meio da bancada dos mais antigos. Os queridos 

conselheiros André e Odilon, o Julival, já falei com os dois, secretário, servidores, jurisdicionados, 

eu pedi a palavra hoje, Excelência, só para dizer da alegria, dado o convívio abençoado deste 

plenário e dizer que ninguém fique preocupado porque não extrapolarei o limite da elegância, da 

boa convivência. Não pedirei que seja alguma coisa votada, pra respeitar as divergências, embora, 

também, por uma alegre coincidência neste plenário, sejamos uma maioria bastante expressiva a 

respeito da data que vou registrar. É que hoje, no ano de 1914, 102 anos atrás, surgia para honra 

nossa, para alegria nossa e, sobretudo, a gente vê a alegria indescritível de ter um dia aquele 

manto sagrado suado sobre meus ombros e participando, muitas vezes, de embates neste sentido, 

surgia na nossa terra o Paysandu Esporte Clube. Há 102 anos, bandeira gloriosa no esporte 
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brasileiro, indiscutivelmente, embora respeite as controvérsias dos nossos queridos e fraternos 

adversários, mas a maioria do povo paraense ama este azul celeste que tantas glórias e alegrias já 

proporcionou a nossa terra. E exatamente para não machucar os corações que não pulsam os 

amores e as emoções inigualáveis desta bandeira gloriosa da nossa terra, não só na capital, mas 

que a gente quando, conselheiro Cipriano embora divergente na nossa preferência clubista, mas 

não há de negar a veracidade com Vossa Excelência de nós irmos aos mais longínquos dos 

interiores do nosso estado, e vermos lá naquela casinha, humilde, na beira dos rios, nos trapiches, 

nas canoas a bandeira alviceleste tremulando com alegria e com o amor que a gente até não 

consegue explicar, nessas coisas que no “O Pequeno Príncipe” a gente aprendia, os olhos veem as 

coisas materiais, mas o que o coração sente é uma coisa inexplicável, gostosa. Então eu solicito, 

respeitando os divergentes, o registro pela minha palavra dos 102 anos do Paysandu Esporte 

Clube, Vossa Excelência, presidente, também comunga desses mesmos sentimentos; e que nós 

expressemos ao presidente, com a assertiva da doutora Deila também do Paysandu, não poderia 

deixar de ser, figura bacana e expressiva do Ministério Público de Contas; e que nós possamos, 

por meio de um ofício endereçado ao presidente, doutor Alberto Maia, do Paysandu Esporte Clube, 

à sua diretoria, aos seus atletas, dizer que foi registrado pela minha modesta palavra os 102 anos 

desta bandeira que nós desejamos que muitos e muitos anos ainda possam honrar o esporte 

paraense e o esporte brasileiro. Além também disso, a atividade de cunho social que muitos desses 

meninos que acabam praticando o futebol, o basquetebol, o futsal, a regata, enfim, encontrando o 

meio do esporte para superar as dificuldades da vida. Então, salve o Paysandu, muita vida para 

esta bandeira que nos encanta tanto, parabenizar o seu presidente, e que esses parabéns sejam 

estendidos a todos e, principalmente, à grande nação bicolor que certamente festeja com muita 

alegria a data de hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Senhora presidente, eu acho que o conselheiro Nelson premiou o aniversário da 

existência do time dele. Eu quero lembrar também a todos os colegas, da mesma forma, utilizando 

até as mesmas palavras do conselheiro Nelson. Neste mês de fevereiro, o Clube do Remo 

completará 111 anos, portanto um pouco mais velho, mais experiente, mais vitórias, mais glórias. 

Quero dizer que não me oponho, conselheiro Nelson, com certeza absoluta, eu acho que não só o 

Remo como também o Paysandu trouxeram muita alegrias para o povo do Pará; e trazem até hoje, 

com todas as suas dificuldades, enfim, administrativamente o que enfrentam os clubes. Acho que 

nessa área o Paysandu está até melhor que o Remo, administrativamente, com uma condição um 
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pouco melhor, financeiramente, mas o Remo está no caminho certo; e com certeza vai chegar 

também nessa situação administrativa, e buscar o seu resultado positivo. Então, senhora 

presidente, eu quero concordar com o conselheiro Nelson; e também cumprimentá-lo. Apesar de 

termos essa diferença de clubes, somos, acima de tudo, amigos e reconheço, sem dúvida nenhuma, 

o papel dos dois times no estado do Pará e de tanta alegria que trouxeram para os nossos 

torcedores. Mas destacando também o aniversário do grandioso Clube do Remo, nosso Leão, a 

Fera da Amazônia que também no mês de fevereiro completa mais um ano de existência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA: Senhora 

Presidente, bom dia. Já cumprimentei a todos e eu quero apenas me somar às palavras do 

conselheiro Nelson. O clube quando ele ultrapassa mais de cem anos, como é o caso do Remo, o 

caso do Paysandu, eles são verdadeiras paixões que estão incorporadas nas culturas, no 

sentimento do povo que torce por eles. Então é uma data a ser comemorada, prestigiada, porque 

hoje a gente conta que completa mais de cem anos. São poucos e quiçá esses clubes possam 

frutificar, as suas administrações possam, como bem frisaram os dois conselheiros serem mais 

profissionais e a gente possa; e a esperança é que a gente possa competir de igual para igual junto 

aos clubes do Rio e São Paulo, e fazer bonito nos campeonatos nacionais. Então me somo às 

palavras dos conselheiros que me antecederam, e viva o Papão da Curuzu. Parabéns. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES: Senhora presidente 

eu quero registrar, e que bom que seja assim, a lhaneza do conselheiro Cipriano, e os que me 

conhecem sabem que eu sempre coloquei o esporte como uma forma de aprendizagem , de 

convivência fraterna que nós temos na mesma família divergências, a começar pela minha querida 

mãe, que Vossa Excelência tão bem conhece, que é remista, e que nós sempre tivemos uma palavra 

de respeito e de carinho, e de amizade, colegas de aula, colegas de turma, com divergências, mas 

sempre no limite da civilidade, da bem querência, da fraternidade. De maneira que o conselheiro 

Cipriano se me permitir a sugestão, assim como estou fazendo e ainda a tempo para isso, os votos 

de 102 anos do Paysandu, que ele proponha também a data do Clube do Remo, porque eu também 

não tenho a mínima dificuldade de acompanhá-lo no sentido de desejar que o Clube do Remo 

também tenha longa vida, com muito sucesso, respeitando essa grande torcida azulina, também que 

a gente diverge na hora da competição, por quem eu tenho um enorme respeito e carinho também. 

Então eu deixo essa proposta: faça também como vai para o Paysandu. E ele proponha para o 

Clube do Remo, clube centenário, e que nós também temos a satisfação de ver com alegria 
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participando da vida da sociedade no esporte paraense. Em relação ao clube da Tuna Luso 

Brasileira, eu não sei a data em que ela foi fundada, mas também da mesma forma, isso é um 

engrandecimento, conselheiro Odilon, e eu encaro assim, e Vossa Excelência também, e nós todos 

gostamos aqui, o conselheiro André, o esporte quando bem praticado, ele é uma das coisas mais 

bonitas da democracia. Primeiro, o respeito ao seu adversário, que hoje você pode me vencer, mas 

amanhã eu posso ganhá-lo. Respeitar que o seu adversário tem qualidade, ele pode superar em 

algumas situações, mas essa convivência harmoniosa, nós vivemos aqui um fato no Pará que a 

gente sempre diz que se essa rivalidade entre Paysandu e Remo for utilizada de bom modo, ambos 

crescerão; e eu me lembro aqui de duas situações em que duas pessoas muito inteligentes vieram a 

ser homenageadas por nós aqui, primeiro o ministro do TCU, Benjamin Zymler, podemos assim 

dizer assim, sem o desejo de invadir a intimidade do ministro Benjamin Zymler; e ao chegar pela 

primeira vez ele viu as dificuldades aqui, um motorista de táxi de um hotel e eu perguntei: - E aí, 

ministro, está descendo no Pará, o senhor que é Paysandu ou Remo? No que ele falou: - Nelson, 

me desculpe mas eu sou Águia de Marabá. Assim, ele teve logo uma saída. A outra foi o General 

Ferreira que foi homenageado aqui que pressentiu que havia uma pequena dificuldade entre Remo 

e Paysandu, e perguntei: - General, por que time o senhor torce? Ao que respondeu: - Eu sou Tuna. 

Ficou aceito pelas duas correntes, de maneira que nós temos é que festejar, conselheiro Cipriano, 

as duas bandeiras que efetivamente dão glória e alegria ao esporte paraense e a nossa população. 

Obrigado conselheiro Odilon, que, aliás, tem uma afinidade muito grande conosco aqui, que ele lá 

em Santa Catarina é torcedor do Avaí. A gente olhando, não só à distância, mas bem de perto a 

bandeira do Avaí, conselheiro Odilon, praticamente são iguais, referindo-me à bandeira do 

Paysandu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Agradeço a sugestão do conselheiro Nelson, palavras generosas. A minha mãe também, 

conselheiro Nelson, é torcedora do Paysandu, a mãe do conselheiro Nelson torce pelo Remo. Eu 

tenho o maior carinho e consideração por ela; e eu sou remista e a minha mãe torce pelo 

Paysandu, o inverso da casa dele. Então eu quero propor, senhora presidente, que o Remo também 

recebesse o reconhecimento do Tribunal, pelos servidores que torcem pelo remo, pelo Paysandu e 

outros por outros times. É importante fazer esse registro uma vez que eles têm uma história, fazem 

parte efetivamente da história do Pará, a partir desses cento e poucos anos de cada um pela sua 

grande torcida. Manifestação da Excelentíssima Senhora Subprocuradora do Ministério Público de 

Contas, senhora Deíla Barbosa Maia: Eu como grande apreciadora do futebol, assim de um modo 
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geral, que eu vejo não apenas como esporte, mas também como uma arte. Muita habilidade 

técnica, exige disciplina, exige respeito aos adversários, e o futebol aqui no Pará tem essa 

peculiaridade, uma grande força, justamente por essa rivalidade. Os dois times se completam. A 

decadência de um dos times enfraqueceria o outro. É bom que se lute pelo fortalecimento dos dois, 

e dos demais existentes em nosso estado. Porque isso realmente embeleza a sociedade, é um 

esporte de grande apelo popular, serve como exemplo para as crianças que com a disciplina do 

esporte, com a questão da saúde, de inserção social, por isso acho muito importante e oportuna a 

questão de parabenizar o aniversário dos dois times. Concordo plenamente. Foram, então, 

colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através 

dos Ofícios nºs 007 e 008/2016-SEGER, desta data. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

nove horas e quarenta e oito minutos (09h48min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 02 de fevereiro de 2016. 
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