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ATA Nº 5.368 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) 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 e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e 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 representar o TCE no Seminário Responsabilização dos Gestores 

perante os Tribunais de Contas. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezoito (18) 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

Teixeira Dias: Declaro-me impedido na forma regimental. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido e 

em ato contínuo a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão 

como Conselheiro, que de imediato declinou, sendo então convocada para este encargo a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Em seguida, 

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

Processo nº 2013/50631-5, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Odete 

Ferreira Santos, 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, para notificar à interessada, e remessa de cópia dos dois 

pareceres ministeriais, para adoção das medidas cabíveis necessárias ao exercício do 

direito de opção à regra de aposentadoria que melhor lhe aprouver (pausa). A matéria foi 

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

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

interessada, com remessa de cópia dos pareceres do MPC. Consultado o Plenário, este 

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

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

se foi anunciado o Processo nº 2011/52065-4, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, procedência 

Associação Ação e Atitude, responsável Helenilda Monte de Sousa, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 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 
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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. Ressalta-se que a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes declarou-se impedida de participar desta votação. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2015/51504-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal 

de Breu Branco, responsável Adimilson Luis Mezzomo, 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 2015/51586-0, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Breu Branco, responsável Adimilson Luis Mezzomo, 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 2015/51656-8, 

que trata do Recurso de Agravo Regimental, interposto por José Alves Feitosa Oliveira, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 
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regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o 

relator proferiu seu voto para Conhecer do Agravo Regimental e, no mérito dar-lhe 

provimento, para admitir o pedido de rescisão, o qual deverá retornar ao seu curso 

normal, conforme preceitua o art. 272 do RITCE/PA, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário acolher a manifestação do relator, com exceção de 

Sua Excelência Conselheiro André Teixeira Dias, que se declarou impedido na forma 

regimental. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra aos presentes. 

Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, bom 

dia a todos quero fazer um registro muito afetuoso. Quero registrar na ata dos nossos 

trabalhos, que nesta semana completa 43 anos a coluna “Jornaleco”, editado dentro do 

jornal maior pelo jornalista Raymundo Mário Sobral, que já passou pelo jornal A 

Província do Pará, onde teve origem, jornal que já não existe mais, depois passou pelas 

páginas de O Liberal e que hoje integra o jornal Diário do Pará. Com um jornalismo 

conceituado, respeitado, o jornalista Raymundo Mário Sobral com quem tivemos a 

oportunidade de conviver e que faz uma crítica que ao mesmo tempo é humorística e 

trata o assunto com seriedade. Acredito que é um olho de Belém, uma janela de Belém 

porque ele faz essa linha de jornalismo que você aborda os fatos com muita seriedade e 

ao mesmo tempo temperados com muito humor. Eu, se fizesse um paralelo desse 

concurso que objetivava ao cabo e determinou a comida mais tradicional da nossa 

terra, que é o peixe frito com açaí, eu diria que o Raymundo Mário faz com essa 

mágica, a pena com que escreve, a combinação da notícia. Ele tem a suavidade do 

sabor do açaí e ao mesmo tempo o tempero extremamente importante no que se refere 

ao pirarucu que acompanha o açaí ele tem essa condição de combinar essas duas 

coisas. Na realidade ao longo desse tempo tem sido um vigilante jornalista, intérprete 

dos anseios da população, porque a imprensa é a janela da sociedade, ele embora hoje 

se recuperando da saúde, ele está absolutamente com a mesma lucidez do início e com 

a mesma vontade do jornalismo, o que é um marco para a terra nós termos um 
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jornalista dessa estirpe, dessa qualidade, fazendo jornalismo sério, como se diz na 

linguagem nossa um “órgão anárquico-construtivo”, mas focando muito dos interesses 

públicos. Aí é que eu acho que é a magia de tratar as coisas mais sérias, temperando 

com um humor irrepreensível. Solicito que conste na ata desses trabalhos essa 

homenagem ao jornalista, e gostaria que Vossa Excelência autorizasse o comunicado 

ao excelente jornalista. A matéria foi colocada em discussão. Não tendo havido, a 

mesma foi colocada em votação que, aprovada por unanimidade, ficou consubstanciada 

através dos Ofícios n.ºs 016 e 017/2016. Ainda com a palavra, manifestou-se o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Outro assunto que quero abordar, e que foi 

dado a conhecer pelo conselheiro André, uma coisa que nos atinge como amigos, 

admiradores, pessoa fraterníssima com nós todos que convivemos com ele, 

especialmente com os que o conheceram há tantos anos como eu e minha família, o 

falecimento de Oswaldo Nasser Tuma. Era um “gentleman”, industrial, comerciante, 

figura respeitabilíssima e, sobretudo pelo afeto e pela generosidade com que tratava os 

amigos num mundo hoje tão materializado, onde o gesto simples da delicadeza está 

sendo colocado nas prateleiras, não sendo praticamente utilizada, um homem solidário 

nas ações sociais. De forma que o André me faz essa comunicação, nada impede o 

registro desse fato que faço com muito pesar. Eu tive a honra de ser amigo do Oswaldo, 

era amigo dos meus pais até hoje, muito amigo da minha mãe – que já tem lá os seus 

noventa anos nas costas, mas que graças a Deus está com muita lucidez; e quero dizer 

que me entristeço muito na manhã de hoje, sabendo que esse querido irmão partiu. Mas 

como nós somos daqueles que acreditam na vida eterna, na eternidade, tanto que 

quando às vezes perguntam que quando se vai avançando na idade, e continuam 

produzindo como era o caso do Oswaldo a resposta é essa: como eu acredito na vida 

eterna, na nossa religião, nós todos em qualquer momento nos sentimos crianças nesta 

vida. Que Deus guarde a sua alma, e tenho certeza que uma cortina de muita tristeza 

vai envolver seus amigos na vida que teve no nosso estado, de muita contribuição, e que 

com toda certeza, cumpriu a missão dele nesse plano terrestre. Manifestação do 
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Conselheiro André Teixeira Dias: O doutor Oswaldo Tuma, com certeza, foi nos últimos 

30 anos, não pude acompanhar, mas talvez mais tempo que isso, uma importante liderança 

na Associação Comercial do Pará. Ele esteve envolvido em todos os grandes projetos de 

interesse do estado desde a Hidrelétrica do Tucuruí, passando pelas Eclusas do Rio 

Tocantins, na briga pelo Pedral do Lourenço, com discussão sobre a compensação das 

exportações e outras mais comezinhas. Nesse sentido eu quero acompanhar Vossa 

Excelência quanto aos votos à Associação Comercial do Pará e à família que o Tribunal 

sente pela perda. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ele era, 

Conselheiro André, pessoa de extrema gentileza. A gente quando sai do ambiente de 

trabalho e vai tratar de um outro assunto em um outro colegiado, eu acho que aquele que 

nega, falta um pouco com a verdade. A gente fica um pouco nervoso para tratar de outros 

assuntos em um outro colegiado. Eu tive a oportunidade, algumas vezes, de ir a 

associações que Oswaldo ora presidia, ou que era integrante, embora com esta vida que a 

gente levou, passando em parlamentos, câmaras, assembleias, ou mesmo no Tribunal, a 

forma como ele deixava a gente à vontade, e dizia: “Olha não te preocupas, tu vais falar 

para amigos”, quer dizer ele apascentava a gente, ele acalmava a gente, a gente chegava 

um pouco agoniado, oportunidade em que mostrava a sua generosidade ao extremo e 

falava a cada um, de maneira que quando chegava o momento da gente dizer aquilo que 

pretendia, a gente já estava familiarizado com o grupo e chegava a se tornar até uma 

conversa. Eu tenho muito respeito por sua memória, muita gratidão. Nas nossas 

campanhas, conselheiro Cipriano, Vossa Excelência com certeza encontrava aquela 

palavra de apoio em momentos difíceis que a gente atravessava, ele sempre chegava com 

aquele telefonema seis e meia, sete horas da manhã, conselheira Lourdes, Vossa 

Excelência também deve tê-lo conhecido, ele também dizia: “Olha, eu vi aquilo, e vou te 

dar uma sugestão pra cá ou pra acolá”; ou “não te abates com essa crítica”, enfim, 

principalmente nesse momento em que ele dizia “não te abates com essa crítica”, porque 

quando somos criticados virtualmente por um erro, ou por algo que comete, são raros os 

amigos que chegam para nos corrigir. E ele tinha sempre essa parte que tratava com muito 

carinho. De maneira que o Pará perde uma grande figura e os meios industriais 
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certamente sentirão muito a sua falta. Quero apenas que a secretaria-geral comunique da 

minha manifestação, e o plenário fique à vontade para a proposição de votos. Quando eu 

digo que quero o registro da minha manifestação eu não quero constranger ninguém – 

eventualmente que a figura é ilustre em todos os sentidos – mas é uma manifestação que 

tem um colegiado. Se o plenário quiser se manifestar, porque uma minúscula manifestação 

ela se torna gigantesca. Mas eu não posso influenciar nem constranger, nem buscar ter 

antipatia, mas apenas dizer que meu coração deseja que eu faça o registro dos 43 anos de 

atividades do Jornaleco do Raymundo Mário Sobral. A matéria foi colocada em votação 

que por unanimidade, ficou consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 018 a 023/2016. 

Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhora presidente, eu 

quero concordar com todas as palavras ditas pelo conselheiro Nelson e pelo Conselheiro 

André. Uma grande e expressiva liderança nos projetos importantes para o estado do Pará. 

Todos os governadores, desde os anos 30, com certeza teve o empenho, a participação e a 

luta deste empresário. Claro que o empresário luta, trabalha muito com o objetivo de ter 

resultados positivos que é buscar o lucro. Mas além disso, ele se preocupava com a família 

de servidores, de funcionários da sua equipe, como se preocupava também pelo 

desenvolvimento e pelo engrandecimento do estado do Pará. Era uma pessoa, como o 

conselheiro Nelson e o conselheiro André bem disseram, um homem muito bem sucedido, 

poso dizer rico de coração e tratava as pessoas maravilhosamente bem. Então, é uma 

notícia que a gente não gostaria de estar aqui comentando, mas eu quero acompanhar a 

justíssima homenagem pelo grande trabalho que este homem fez pelo nosso estado pela sua 

família, extensiva a família dos colaboradores da sua empresa.  Em outro ponto, eu quero 

deixar o registro e também dar os parabéns e com muita alegria e com muito orgulho pra 

gente anunciar que a doutora Milene assume no dia 3 de março próximo um cargo muito 

importante na diretoria da AUDICON. Ela vai trabalhar, mostrar a sua competência, o que 

não é segredo para ninguém, e sai daqui do Tribunal de Contas do Estado do Pará para 

exercer um cargo importante a nível nacional nesta associação. Ela toma posse como vice-

presidente da região Norte da diretoria da AUDICON. Fico orgulhoso e fico feliz porque 

com certeza, também, todo o Tribunal de Contas se sente partícipe de mais essa brilhante 
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conquista da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Muito obrigado. Manifestação 

da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, bom dia, bom dia 

Ministério Público, bom dia conselheiros, demais presentes, agradeço as palavras 

generosas do conselheiro Cipriano Sabino e aproveito também para convidar a todos os 

que quiserem participar da palestra nesta quarta-feira, na Estação das Docas, cujo tema 

vai ser “Responsabilização perante os Tribunais de Contas”. A gente recebeu o convite do 

TCM e para essa participação. Quem puder participar, ficarei muito feliz. 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 nove horas e quarenta e dois 

minutos (09h42min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do 

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

 
Belém, 23 de fevereiro de 2016. 
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Subsecretário em exercício 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2016. 
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