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ATA Nº 5.365 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de fevereiro 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, Odilon 

Inácio Teixeira, 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. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia dois (02) de fevereiro 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: 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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Impedido na forma regimental. Oficializado 

o resultado, Sua Excelência o Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira apresentou a seguinte 

manifestação: Quero neste momento fazer o importante registro, na forma de comunicado, que 

no Diário Oficial de hoje está publicado o Decreto do governador do Estado do Pará que diz o 
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seguinte: “O Governador do Estado do Pará resolve nomear de acordo cm o artigo 135, inciso 

VIII, da Constituição Estadual resolve nomear a procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Palácio do 

Governo, 3 de fevereiro de 2016. Simão Jatene, Governador do Estado do Pará”. É com muita 

alegria que damos esta notícia, porque agora só falta um ato, que é o ato da posse, já 

competência do nosso Tribunal. A posse acontecerá na próxima quinta-feira às 17 horas no 

Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Neste momento queremos 

cumprimentar e parabenizar a doutora Rosa Egídia pela nomeação no cargo de Conselheiro. 

Da mesma forma cumprimentar ao Ministério Público de Contas, na pessoa do procurador-

geral Felipe Rosa Cruz porque estamos nos preparando para dar posse a uma procuradora do 

Ministério Público que será conselheira, ocupando a vaga que pertence ao Parquet de Contas. 

É um motivo de muita alegria, de festejar esta boa notícia; e teremos apenas mais uma semana 

para ter novamente o Colegiado completo, desta vez com a representante do Ministério Público 

de Contas. Logo após, a presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, quando foi anunciado o Processo nº 2006/50866-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação Base de Canudos, responsável José Sérgio Pontes da 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 irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado acrescido dos consectários legais, passível de multa pela irregularidade apontada, 

além da responsabilidade solidária da Sra. Sônia Lúcia Bastos Maranhão pela falta de 

acompanhamento da execução do convênio (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

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

ressalva. 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 2015/51671-7, Recurso de Agravo 

Regimental, interposto por Renan Lopes Souto, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 
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de Oliveira Junior. A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

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

conhecer e dar provimento ao agravo regimental, admitindo o pedido de rescisão interposto 

pelo interessado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, registrado, 

porém, o impedimento do Presidente Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Assim sendo, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50415-5, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizada pela Secretaria de Estado de Educação, 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 

2014/50729-9, que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada pela Fundação 

de Atendimento Socioeducativo 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, com determinação à FASEPA (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 2014/51516-2, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia Civil 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 do registro, com 

determinação à Polícia Civil e à SEAD, além de inspeção extraordinária para a apuração dos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 104

fatos constatados pela Unidade Técnica (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

registro, determinando à SEAD a cessação do pagamento no prazo de 15 dias, e para que seja 

juntada cópia desta decisão às prestações de contas da SEAD e Polícia Civil do exercício de 

2015 para que sejam apuradas as irregularidades apontadas pela SECEX. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/50244-9, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Helena 

Bezerra Rodrigues da Silva, 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 com recomendações ao Igeprev (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 ATS 

para 50% e o consequente ajuste dos proventos, sob pena de denegação do 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 2013/50666-5, que trata do Ato de Aposentadoria 

de Regina Maria Ferreira Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

deferimento do registro, com determinação corretiva de redução ATS para 60% (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 ATS para 60% e o consequente ajuste dos proventos, sob pena de 

denegação do 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 2013/50790-8, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Mariza Pinto Mota, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro com as recomendações apresentadas pela Secretaria de 

Controle Externo do TCE e ciência à aposentanda sobre a decisão da Corte (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro nos termos da manifestação da SECEX, 

observando-se as recomendações 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 2013/52308-5, que cuida do Ato de Aposentadoria de Irone 

Vasconcelos Rodrigues, cujo Relator 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 com a retificação do ATS para 50%, bem como a fundamentação legal do ato 

concessório (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 ATS para 50% e o consequente ajuste dos 

proventos, sob pena de denegação do 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 

2013/52781-4, que trata do Ato de Aposentadoria de Artemio Castro dos Santos, 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 

2014/50526-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Vilma Maria Alves de Lima, 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 (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 

2014/51835-3, que trata do Ato de Pensão em favor Rosa Helena dos Santos Carvalho, 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 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 

2008/50265-4, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Universidade do Estado do Pará, responsável Fernando 

Antonio Colares Palácios, 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 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 2010/50337-6, que trata da Prestação de 

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

procedência Justiça Militar do Estado do Pará, exercício financeiro de 2009, responsável José 

Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 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 

pela regularidade das contas com as recomendações elencadas pela Secretaria de Controle 

Externo do TCE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

regulares, observadas as recomendações apresentadas pela SECEX. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

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

anunciado o Processo nº 2014/51289-0, que cuida da Denúncia formulada pela empresa Ceabs 

Servicos S.A., 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 pela improcedência 

da denúncia e arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

improcedente a denúncia e 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. Esgotada a pauta de julgamentos, 

a presidência passou a tratar dos assuntos pautados em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Na 

próxima quinta-feira, dia 11, não haverá sessão ordinária pela parte da manhã, em face da 

sessão solene, a partir das dezessete horas, no Hangar, para a posse da nossa nova 

conselheira, doutora Rosa Egídia. Portanto, ficam os conselheiros convidados e convocados 

para esta sessão solene. De acordo com o contato já mantido com os conselheiros, neste dia 

haverá expediente normal no Tribunal. Porém, esse expediente encerrar-se-á às doze horas 

para oportunizar os nossos servidores, principalmente as senhoras, moças poderem ir ao salão 

fazer uma maquiagem especial para homenagear a nova conselheira. Então todos os 

servidores estão convidados para esta posse. Aproveito da oportunidade para desejar um feliz 

e abençoado carnaval a todos. Quero agora fazer um convite, este especial, para quem desejar. 

É que hoje vamos receber uma visita ilustre ao meio dia e meia na presidência, uma visita de 

cortesia, na relação institucional, a pedido do interessado, o senhor André Cavalcante, 

presidente eleito do Clube do Remo que virá acompanhado do grande artilheiro do futebol 

paraense, jogador Eduardo Ramos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu estava aqui conversando com o conselheiro 

Nelson, que me conhece há algum tempo, como é o caso do conselheiro André, da Conselheira 

Lourdes e de Vossa Excelência, eu tenho por hábito, desde o início do exercício da minha vida 
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parlamentar, de apresentar relatório, uma espécie de prestação de contas, do nosso trabalho 

realizado. E aqui no Tribunal de Contas apresento o relatório de atividades do meu gabinete, 

que foi muito bem feito pela equipe técnica e de assessoria do meu gabinete. Eu me sinto na 

obrigação de fazer esse relatório anual para dar satisfação à sociedade, aos meus colegas de 

trabalho, com o intuito também de receber sugestões, recomendações, o que a gente sempre 

recebe com muito carinho. Por exemplo, gostaria de informar à Assembleia Legislativa, a 

algumas autoridades, ao próprio governador, ao Ministério Público de Contas, Ministério 

Público do Estado para a gente não só informar o que ocorreu, o que a gente fez, onde se 

trabalhou, como também principalmente as sugestões que recebo, analisando, o que eu faço 

com muito carinho. Neste relatório, que está sendo entregue aos senhores conselheiros, há 

informações como, por exemplo, no ano de 2015, em nosso local de trabalho, recebemos 342 

processos e foram despachados 355. A diferença apresentada justifica-se pelo saldo do ano 

anterior, Vossa Excelência sabe, no exercício da presidência, nos coube receber poucos 

processos. Dos 355 processos despachados, tivemos acórdãos, consultas, denúncias, pedidos 

de vista, tramitação de despachos de processos de prestações de contas de convênios, tomadas 

de contas, admissão de pessoal, aposentadorias, pensões e reformas. O plenário aprovou - 

apenas vindo do meu gabinete - obviamente que os conselheiros não têm nenhuma satisfação 

em fazer isso - foram aplicados R$ 161.387,00 (cento e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e 

sete reais) em multas, devendo ainda haver uma atualização nesse sentido. Jurisdicionados que 

cometeram algum tipo de deslize e/ou irregularidade. Tivemos que fazer através do julgamento 

de contas irregulares apresentar a glosa de R$ 1.041.000,00 (um milhão e quarenta e um mil 

reais), o que corresponde a nossa atribuição, a nossa pasta de processos. E eu faço também um 

breve relatório sobre as atividades do gabinete, como, por exemplo, propostas e resoluções, 

onde nós tivemos a honra e a alegria, com o apoio de todos os conselheiros de homenagear o 

ministro do TCU Augusto Nardes, com a Medalha Serzedello Corrêa, o próprio general 

Oswaldo Ferreira. Também foi homenageado pelo Tribunal, com o apoio dos conselheiros, de 

algumas representações que eu fiz fora do estado, em São Paulo, duas vezes se não me engano, 

está tudo no relatório. Fomos até à cidade de Santarém, Vossa Excelência esteve lá conosco, 

no evento da educação, com a prefeitura, os vereadores e todos os setores ligados a área de 

educação. É um relatório resumido por causa das muitas atividades exercidas no ano passado; 
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e o gabinete tem tido esse cuidado por sugestão nossa de tentar fazer um resumo bem simples, 

de modo que a gente possa dar satisfação à sociedade do nosso trabalho. Finalizando, senhor 

presidente, por exemplo, em termos de audiência no gabinete ou fora dela, tivemos cerca de 

790 audiências com diversas autoridades, e também pessoas civis de modo geral, dando 

satisfação em resumo do nosso trabalho em 2015.  No final desse relatório, faço um 

agradecimento ao Senhor meu Deus maravilhoso, e agradeço aos meus colegas conselheiros 

Luís Cunha, Nelson Chaves, Lourdes Lima, André Dias, Odilon Teixeira, aos conselheiros 

substitutos Julival Rocha. Milene Cunha, aos demais servidores do Tribunal, onde incluo os do 

meu gabinete, à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a todos os deputados estaduais e 

deputadas, minha querida e amada família e a todos que de alguma forma ajudaram a passar o 

ano de 2015, graças a Deus, cumprindo com o nosso trabalho, com o nosso papel. 

Rapidamente quero informar que devo encaminhar aos gabinetes dos conselheiros os 

relatórios e os pedido de sugestões. Outro assunto, senhor presidente, se refere ao Grupo do 

Remo, como assim foi fundado, o hoje Clube do Remo. Na sessão passada, o conselheiro 

Nelson Chaves numa muito justa homenagem, ao clube do Paysandu, que fazia aniversário de 

fundação naquele momento. Em seguida, junto conosco, inclusive com o conselheiro Nelson 

aqui, fizemos a proposta também ao Clube do Remo, que faz aniversário de fundação neste dia 

5 de fevereiro. O plenário aprovou por unanimidade, então eu quero deixar nos anais - o 

doutor Jorge e o doutor Arlindo já fizeram todas as correções – e o Remo foi fundado no dia 5 

de fevereiro de 1905 com o nome de Grupo do Remo. Depois foi reorganizado em 15 de agosto 

de 1911, tornando-se o Clube do Remo. Quero deixar esse registro, senhor presidente, porque 

na sessão em que aprovamos a homenagem ao Paysandu Esporte Clube e ao Clube do Remo, 

eu tinha falado em torno de 106 anos para a fundação do Remo, e na verdade são 111 anos. 

Tinha falado em janeiro, mas a fundação foi no dia 5 de fevereiro de 1905. Já foram tomadas 

as providências para enviar ao senhor André Cavalcante, presidente do clube, ofício por essas 

homenagens. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aparteando Vossa Excelência, eu quero ratificar o convite para Vossa 

Excelência, até porque eu vou dar ciência a ele, de que a audiência foi solicitada pelo senhor 

André Cavalcante para estreitar os relacionamentos, até porque é uma audiência institucional. 

O doutor André Cavalcante não é simplesmente o presidente do Clube do Remo, ele é 
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advogado, mós já o conhecemos há bastante tempo. Ele ao ser informado sobre a 

audiência, nos informou que virá com ele o atleta Eduardo Ramos. Ratifico o convite a 

Vossa Excelência; e até para os que são remistas que se sintam na obrigação de poder 

participar; e os que não são fica a gentileza. O convite é para todos. Vou pedir à secretaria 

as providências para que eu entregue em mãos essa decisão da sessão anterior. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Obrigado senhor Presidente. Então já foi aprovado por unanimidade, todos os conselheiros 

votaram destacando o conselheiro Nelson Chaves, a conselheira Lourdes Lima, o 

conselheiro André, o conselheiro Odilon, todos torcedores do Paysandu, mas todos 

votaram à unanimidade reconhecendo não só o Paysandu, como também o Clube do Remo 

com grande patrimônio nacional que tantas vitórias e glórias trouxe para o estado do 

Pará. Apenas para ficar registrado, e o conselheiro Nelson também me sugeriu, para que, 

como se diz no popular, “fique o preto no branco”. Agradeço à secretaria geral, porque 

quando falei depois do plenário, imediatamente eles tomaram as providências, para fazer 

as devidas correções. Mas é bom a gente registrar esse importante fato, o aniversário de 

fundação do Clube do Remo, amanhã, dia 5 de fevereiro, completando 111 anos de 

existência. Muito obrigado presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Da minha parte, conselheiro Cipriano, eu parabenizo 

Vossa Excelência pelo relatório que apresenta, a capa muito bem feita, parabéns à equipe 

do gabinete de Vossa Excelência. Eu lembro que quando eu era deputado, Vossa 

Excelência estava aqui e encaminhava para os deputados o relatório do trabalho que 

Vossa Excelência desenvolvia aqui. Vossa Excelência agora resgata isso, faz novamente, 

parabenizo pelo gesto de respeito, de boa vontade em mostrar o trabalho, informar, 

principalmente, à sociedade e para as outras instituições. E para homenagear o Remo, que 

estava na sessão de terça-feira, como é de conhecimento público, eu estava cumprindo uma 

agenda oficial, institucional na abertura do período legislativo e que eu gostei muito por 

sinal. Eu tive a honra de ter também a presença do Conselheiro André Dias e do 

Conselheiro Odilon Teixeira, que foram à Assembleia Legislativa após a sessão ordinária 

desta Casa. E sempre como é comum o respeito que a Assembleia demonstra pelo Tribunal 
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de Contas. Tivemos assento na mesa e também citados em vários momentos pelo 

governador. Eu já tomei as providências para que se faça chegar às mãos de cada 

conselheiro a mensagem do governador. O conselheiro André Dias e o conselheiro Odilon 

já têm, foram lá e receberam, para que todos tomem conhecimento a respeito do que o 

governador disse no momento da abertura do ano legislativo. Eu quero parabenizar Vossa 

Excelência, conselheiro Nelson Chaves, por homenagear os clubes centenários do nosso 

estado, a respeito do Paysandu que tem um reconhecimento no Brasil, pelos feitos já 

acontecidos na história do clube, um time de expressão, com uma torcida fantástica; e a 

gente vê isso no dia a dia. É muito saudável uma instituição como a nossa reconhecer as 

qualidades dessas equipes esportivas, porque de alguma forma são jurisdicionados nossos 

porque recebem subvenções do estado, nada contra isso, porque creio que o governo do 

estado tem mesmo que apoiar os times do Pará, e não somente Remo e Paysandu, e a prova 

disso é que hoje o cidadão em qualquer parte do nosso estado pode assistir pela TV 

Cultura, e suas retransmissoras, o jogo do Remo, do Paysandu e de outros times. Acredito 

que o campeonato paraense foi interiorizado sendo, hoje, um campeonato paraense, e não 

um campeonato de Belém. A gente deve muito isso ao governador Simão Jatene, também à 

governadora Ana Júlia que foi a primeira que tomou a iniciativa de transmitir os jogos 

pela TV Cultura e para a nossa alegria a transmissão pela TV Cultura não tirou um 

torcedor do estádio, haja vista que torcedores de Remo e Paysandu são incentivadores 

desses times. Então, eu quero parabenizar os conselheiros Cipriano Sabino e Nelson 

Chaves pela boa idéia de homenagear nossos clubes. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu quero inicialmente 

cumprimentar o conselheiro Cipriano, extensivamente a equipe que o acompanha nesta 

Casa pela elaboração do relatório das atividades desenvolvidas durante todo o ano 

passado como demonstração de respeito, de apreço à Casa, à sociedade, parabenizo por 

essa iniciativa. A questão que se aborda sobre o Clube do Remo, eu quero fazer uma 

menção a todos aqueles que encaram o esporte como uma espécie de congraçamento, daí 

não dizermos um time de futebol. Imagino os clubes que além da atividade no que refere à 

parte profissional do futebol, outras tantas se profissionalizam, acho que os clubes 
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brasileiros alguns prestam grandes serviços na área social, na medida do encaminhamento 

da nossa juventude na prática do esporte visando a prática do bem. E quero dizer aqui que 

o esporte que sonho, e que algumas vezes pratiquei, desejando que a cada dia isso se 

estenda mais, ele é uma esteira de fraternidade, uma questão da justiça, sem fazer menção. 

Quem primeiro interiorizou a disputa do campeonato paraense de futebol chama-se, ou 

chamava-se Juvêncio Vergolino Dias, pai do nosso conselheiro André Dias, que foi 

presidente da Federação Paraense de Futebol; e que foi ainda o primeiro dirigente do 

futebol paraense a dar esta configuração estadual, apoiando os clubes do interior para que 

destas competições pudessem participar. De maneira que eu quero render pranteadamente 

homenagem à memória do grande amigo Juvêncio Dias e a justiça que o esporte do Pará 

também deve fazer em sua memória. Essas lembranças que hoje temos e que a televisão 

transmite, também que sirva, como tem servido de estímulo àqueles que fazem a TV 

Cultura, o próprio governo do estado. Ontem, por exemplo, quando me referi à oração e 

São Francisco, de uma maneira que espero que os meus amigos do Clube do Remo tenham 

a tolerância de observar que eu fiz com humor não com a intenção do xaveco uma 

brincadeira que o esporte me permite é que nos momentos em que jogam, transmitido pela 

Cultura, Paysandu ou Clube do Remo são os maiores índices de audiência que a TV 

Cultura tem. Ela chega a empatar e às vezes até ultrapassar as redes mais fortes, como 

ontem no caso do jogo do Clube do Remo, onde eu pude perceber, os aparelhos de 

televisão muito mais sintonizados na TV Cultura do que na emissora afiliada à Rede Globo 

que transmitia o jogo do campeonato carioca. É uma questão de estímulo aos profissionais 

que fazem a TV Cultura são cientes das dificuldades que têm em fazer essas transmissões. 

Da nossa parte no esporte, presidente, conselheiros, servidores, porque isso é história, a 

que me refiro como histórias boas. Na minha vida de jovem, de atleta na prática esportiva, 

eu tive dentro do Clube do Remo dois ícones nesta terra que me davam uma trela – era eu 

muito mais novo do que eles – e eu dizia que eles deveriam ter muita paciência na hora de 

dar trela, de conversar, e eu tinha uma verdadeira admiração por ambos. O jornalista já 

falecido, saudoso Edyr Proença, extraordinária figura, remista, benemérito do Remo que 

gozou de grande estima de toda a nossa sociedade; e outro que caminhou para o campo da 
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medicina esportiva, traumatologista, mestre na Faculdade de Medicina do estado do Pará 

que se chamava doutor Júlio Nobre Cruz. O André com certeza deve ter conhecido, o 

Cipriano chegou a receber os cuidados médicos dele. Doutor Felipe, esse homem tratava, 

benemérito do Clube do Remo, remista empedernido como se chamava, tratava todos nós 

atletas, especialmente os amadores. Também os profissionais, sem que jamais pudesse falar 

ele sobre qualquer tipo de cobrança material. Ele era um homem acima do bem e do mal. 

Um cidadão para orgulhar qualquer terra onde estivesse nascido. E quero dizer que uma 

das alegrias maiores que eu tive na vida, conselheiro André, era eu conselheiro do 

Paysandu Esporte Clube, foi de propor e o nosso clube o Paysandu concedeu ao doutor 

Julio Cruz o título de Sócio Honorário Alviazul, dado o respeito que ele tinha por todos e 

pelo clube. De maneira que eu penso que esse é o esporte praticado porque ao final todos 

temos que ser amigos, há diversidade, divergência, rivalidade, isto deve se cingir ao campo 

esportivo; e quero me lembrar aqui, eu era presidente desta Casa, a conselheira Lourdes 

Lima era deputada estadual, mas sempre com muita influência na terra dela, onde eu tenho 

a honra de ser cidadão honorário, no acolhimento dos vereadores e por influência dela, eu 

fui no mês de julho em uma feira da cultura de Irituia e que finalizava com um jogo 

vespertino entre o Clube do Remo e a seleção de Irituia. A dificuldade de hotelaria em 

cidade do interior, a delegação do Clube do Remo tinha que se deslocar de manhã para 

dar tempo de jogar à tarde pela falta de refletor, e quero dizer que neste domingo, estando 

eu convidado, presente na casa da conselheira Lourdes, hospedado por ela, chegou lá 

inteiramente abraçada por ela a delegação do Clube do Remo. Ela que é uma alviazul de 

coração. Então o benefício do esporte na sua terra natal chegou a delegação do Clube do 

Remo e que quando chegou ficou na casa da Lourdes. Em seguida, foram à tarde jogar 

contra a seleção de Irituia. Esse é o esporte que nós devemos pregar. Isso tem que 

inpregnar a mentalidade quando a gente vê hoje que as famílias, até em São Paulo que não 

podem se deslocar no ambiente prazeroso para levar a família, os filhos menores, enfim as 

mulheres para o estádio, que são importantíssimos porque uma minoria de tresloucados, 

aliás, neste país está virando moda “a exceção ser a regra”, no caso da violência também 

aquele que deveria ser um final de semana prazeroso, aberto, amigo, fraterno, com as 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 114

pessoas se confraternizando, alguns delinquentes se aproveitam de uma prática esportiva 

para praticar inúmeros crimes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: No ano passado fomos eu e o Odilon assistir a um jogo do Paysandu, só que 

de longe. E resolvemos sair por aquela saída que dá para a avenida Independência; e vi 

uma cena que eu considerei tão bonita, que até gravei no meu celular. Eram quatro 

mulheres de mãos dadas. Todas elas vestindo a camisa do Paysandu: uma pequena, uma de 

estatura mediana, que deveria ter seus 20 ou 30 anos de idade, e outra com uma idade em 

média de quarenta anos e uma senhora que deveria ter em média uns setenta anos de 

idade. Todas de mãos dadas, saindo do estádio, caminhando em direção à avenida Augusto 

Montenegro e que deveriam pegar provavelmente uma condução. Uma família inteira, 

acredito eu, e que não havia nenhum homem com elas. Foram as quatro torcer pelo time 

delas. Foi o momento de a família se unir em torno de uma coisa lúdica, mas útil, 

interessante, por esportividade. E a gente tem tentado, através do Poder Público, resgatar 

que as famílias se reúnam em momentos como esse. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E ela vai em direção às escolas, 

aproveitando os exemplos. Os meninos hoje eles têm em suas costas o nome dos seus ídolos 

do futebol para mostrar que aquilo é uma competição e não uma briga. Que quando se 

acabar todo mundo deve ser amigo. Isso é exemplo de cidadania, onde exatamente se 

começa a respeitar as divergências, as diferenças e a forma correta de se conviver no 

estado democrático e de respeitar a divergência e a qualidade do outro.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Vossa Excelência também 

abordou outra coisa muito interessante. Eu sou botafoguense. Mas o meu maior ídolo no 

futebol brasileiro é o Zico que foi do Flamengo, que achei um atleta exemplar, mais até do 

que o Ronaldo fenômeno, que foi um sucesso danado, mas o Zico, para mim, foi um 

exemplo de disciplina até na pós-vida dele como atleta. Ele ainda continua um ícone, e fui 

mais vezes assistir o Flamengo do Zico, no Maracanã, do que o Botafogo, time pelo qual eu 

torço desde a infância. Esses são os bons exemplos que o esporte pode trazer. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Conselheiro 

André, Vossa Excelência eu acho que deve ter lido uma reportagem a esse respeito, sobre o 
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Zico, que veio ao Pará recentemente, por três vezes. E em duas dessas vezes, ele foi até a 

cidade de Vitória do Xingu. A outra vez em Paragominas. Em Vitória do Xingu ele 

inaugurou o estádio e realiza um trabalho social por lá com uma escolinha de futebol. Já 

em Paragominas, a convite da municipalidade, ele esteve proferindo uma palestra. E o Zico 

está fazendo isso em todo o Brasil porque ele realmente foi um atleta completo em todos os 

sentidos. Foi quem reuniu o melhor conjunto na profissão e na vida pessoal. Ele é uma 

referência, o que podemos considerar um ícone do futebol brasileiro. Muito boa lembrança 

de Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: O conselheiro Nelson nos citou, e eu gostaria de também 

parabenizar o conselheiro Cipriano pela atitude de trazer o relatório do seu trabalho, do 

seu gabinete juntamente com toda a sua equipe. Mas o conselheiro Nelson citava realmente 

o momento em que ele presenciou e compartilhou conosco, estava lá em casa quando 

chegou o ônibus com os jogadores do Clube do Remo. Foi assim uma festa para todos nós. 

Nós nos confraternizamos com eles, em um gesto que a gente entende que o esporte é arte. 

O esporte é cultura e deve ser assim entendido, porque a gente sempre na família tem 

aqueles que são torcedores de diferentes clubes, que vivem em constantes competições. 

Porém são momentos que podem trazer ou trazem benefícios para o nosso estado. Quantos 

benefícios já foram trazidos para esses dois clubes. E outros clubes que hoje já se somam 

aos exemplos do Remo e do Paysandu. Então eu mesma sendo torcedora bicolor, naquele 

momento quando o município precisou dar uma acolhida para o Clube do Remo, a gente 

recebeu com muita honra, com muita alegria porque entendemos que assim é que devemos 

agir. Meu pai também era remista e quase toda a minha família, com exceção do meu pai e 

da minha primeira filha, todos são torcedores do Paysandu Esporte Clube. Mesmo assim 

todos foram de acordo com aquele momento. E a visita ilustre do então presidente do TCE, 

cidadão irituiense, participava da nossa festa cultural, oportunidade em que tomou um 

espanto com a chegada da delegação remista para fazer parte daquela festa irituiense. Ele 

também participou da festa por ser um grande desportista. Ele ficou muito feliz com a 

chegada daquela delegação. Isso nos idos de 1998. E sempre que os nossos clubes 

participam de jogos com a seleção de Irituia, a gente sempre vai ao estádio prestigiar essas 
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partidas. Quero agradecer essas lembranças porque já faz algum tempo, mas o conselheiro 

Nelson nunca esqueceu desse momento de encontrar na minha casa, eu grande torcedora 

do Paysandu, a turma do Remo chegando naquele ônibus. Obrigada presidente. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e quarenta e cinco minutos 

(10h45min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 04 de fevereiro de 2016. 
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