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ATA Nº 5.402 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de junho do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedello 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 e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral 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 vinte e oito (28) de junho 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: Impedido na forma regimental. 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, considerando o seu impedimento e a relatoria da Vice-presidente no processo 
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seguinte, conforme prevê o art. 17, I do RITCE, transferiu a presidência ao Excelentíssimo 

Conselheiro Corregedor André Teixeira Dias, que após as saudações iniciais solicitou ao senhor 

secretário-geral a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 

2016/50482-6, que trata do Agravo Regimental, interposto por Denise Nazaré Bittencourt dos 

Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, com pedido de 

vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 03/05/2016. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Senhor 

Secretário, eu tendo devolvido os autos, eu declino de um voto de vistas. Eu tomei 

conhecimento e tive as vistas que precisava para formar uma consciência sobre o assunto sem 

necessidade de emitir um voto divergente, convergente. Por isso podemos ir direto à votação? 

Tem um voto da Conselheira Lourdes Lima. Tem um voto do Conselheiro Odilon, que divergiu 

da relatora. Peço ao Conselheiro Nelson que apresente, por gentileza, a sua visão de voto, 

acompanhando a Conselheira Lourdes ou o Conselheiro Odilon. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, também 

quero dizer que é uma alegria, uma satisfação ver o corregedor presidir. Sem demérito do 

Presidente e da Vice, mas uma alegria vê-lo presidindo a sessão. Cumprimentar o doutor 

Procurador, doutor Felipe. Conselheiros substitutos, conselheiros, servidores, advogados, 

jurisdicionados. Bom dia a todos. Eu quero dizer, senhor Presidente, que acompanho a 

manifestação neste processo da Conselheira Lourdes Lima. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanha a Conselheira Lourdes. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácia Teixeira: Mantenho meu 

voto já proferido.  Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho o voto da doutora Lourdes Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Eu também acompanhando o voto 

da Conselheira Lourdes Lima. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o 

vencedor por maioria de votos (5x1). Neste momento, Sua Excelência Conselheiro André 

Teixeira Dias restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que 

agradeceu o apoio recebido e imediatamente proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, 

transfiro novamente a direção desta sessão a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa 
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relatar o processo 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 2015/51878-9, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria do Carmo Lobato Rossy Pinheiro, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha 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 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 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. Neste momento, 

Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a Presidência à Sua 

Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio recebido e determinou 

ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2010/52115-2, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Breu Branco, responsável Egon Kolling, cuja 

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

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

manifestou-se: Senhor Presidente, com o intuito de contribuir para a discussão aqui do 

julgamento da causa, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos de fato para contribuir para 

apreciação dos senhores. Inicialmente, insta registrar que não há nos autos o laudo de 

fiscalização de execução da obra. Embora o convênio nomine o servidor encarregado de fazer 

essa fiscalização, não há nos autos a comprovação que esse servidor foi cientificado de tal 

atribuição, e muito menos o laudo conclusivo. Quero lembrar que esse convênio se trata da 

recuperação de uma estrada. É uma obra de engenharia. Continuando, há graves defeitos aqui 

no procedimento licitatório que demanda uma análise desse tribunal. Inicialmente conta uma 

exigência de uma vista prévia em data e hora previamente determinados pela administração. A 

jurisprudência do TCU é firme e assente nesse sentido de que inicialmente a exigência de visita 

técnica por si só, não é justificável, salvo se no caso concreto a administração demonstre a 
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imprescindibilidade dessa visita, porque são direitos subjetivos do licitante, e não uma 

obrigação que pode lhe ser imposta, sob pena de ferir o caráter competitivo. E ainda quando a 

visita técnica é prevista no edital e exigida pela licitação excepcionalmente admitido, não se 

admite a marcação de data a hora prévias, porque inviabiliza a concorrência de quem não 

pode estar naquela data e horário previamente estabelecido pela administração. Essa é uma 

matéria já amplamente discutida no TCU, que não possui nenhuma dúvida. Eu gostaria que o 

tribunal levasse isso em consideração. Continuando também em um grave defeito do 

procedimento de licitação, como eu falei anteriormente, aqui se trata de uma obra de 

engenharia, a recuperação de uma estrada. E como tal, a lei é clara e é evidente ao exigir a 

apresentação de um projeto básico. Não consta no procedimento licitatório absolutamente 

nada de projeto básico. Já durante a execução os autos demonstram que foram realizados 

pagamentos fora do período convenial. O que obviamente também é uma ilegalidade que essa 

corte diversas vezes já assentou e julgou aqui. E, por último, e o que a gente reputa mais grave, 

é que não há nos autos, somado a falta do laudo conclusivo, absolutamente nada que ateste o 

real proveito social dessa obra ou mesmo execução adequada. Reitero: trata-se de uma obra 

de engenharia - a recuperação de estradas. É fundamental que essa obra demonstre 

parâmetros mínimos de aceitabilidade da entrega desse objeto. O que é apenas um recebimento 

definitivo por parte da prefeitura, atestando de forma lacônica, breve, tal qual um carimbo que 

serve para qualquer obra, a execução do objeto. Não há foto, estudo de engenharia, estudo de 

resistência, de aceitabilidade dessa obra. Portanto, fundado nesses fatos é que o Ministério 

Público pugna pela irregularidade das contas, com a responsabilidade solidária do gestor e do 

concedente, e as multas ao senhores Olandismã Soares de Sá, Elias Soares de Oliveiras e 

Eliane dos Santos Silva (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do 

responsável pelas presentes contas, Senhor Sebastião Piani Godinho, estava presente e na forma 

como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez 

nos seguintes termos: Senhor Presidente, senhora Conselheira relatora, demais conselheiros e 

ilustre representante do Ministério Público. A minha intervenção aqui, senhor Presidente, é 

breve e objetiva. É apenas para requerer, de acordo com o regimento interno da Casa, o art. 

179, parágrafo 3°, a juntada de documentos que nós reputamos como essenciais para o 

deslinde da questão, com pedido naturalmente da reabertura da instrução processual. A 
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matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para acolheu os documentos apresentados e solicitou a 

reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/52343-4, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Ferreira de Souza, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, em sessão ordinária de 14/06/2016. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi 

imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência proferiu voto vistas para converter o 

presente julgamento em diligência junto ao comando da Policia Militar do Pará, para que no 

prazo de 30 dias, forneça os elementos necessários à instrução dos presentes autos ou justifique 

as razões em não fazê-lo. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia Presidente. Bom dia 

conselheiros Nelson, Lourdes Lima, Cipriano Sabino, André Dias, Rosa Egídia, Procurador 

Geral de Contas Felipe Rosa Cruz, conselheiros substitutos Julival e Milene, senhoras e 

senhores. Presidente, entendi perfeitamente o voto vistas do Conselheiro Cipriano. E antes que 

a gente eventualmente tome a decisão última de negar o registro, as razões que o Conselheiro 

Cipriano apresentou no seu voto, me convenceram que essa última diligência se faz necessária. 

Então eu vou declinar do meu voto e vou acompanhar o voto vistas do Conselheiro Cipriano. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, permita antes de coletar os votos, eu acho que é uma questão até de esclarecimento 

de ordem. O conselheiro Odilon acompanhou a diligência, a qual eu agradeço inclusive o 

entendimento dele. E preside a relatoria. E parece que ao dizer que abre mão do seu voto e 

acompanha o meu, não é um voto meu. Apenas eu estou pedindo que ele receba a diligência 

que é solicitado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Mas eu entendi que é o voto de vossa excelência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não, mas aí assim, quando cumprir a 

diligência, os autos devem retornar ao relator para que ele profira os seus esclarecimentos. 

Apenas isso. Só para deixar claro. Vossa excelência continua na relatoria. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não há problema nenhum, 
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excelências. Incorporo como meu voto a solicitação do Conselheiro Cipriano. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não estava presente na 

sessão o iminente Conselheiro Nelson Chaves. Vossa excelência se sente em condições de 

proferir o voto? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Absolutamente em condições, especialmente depois do diálogo do Conselheiro 

Cipriano e do Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, vossa excelência já proferiu o 

voto, pergunto se ratifica ou não o voto já proferido. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Modifico para acompanhar agora o voto do 

Conselheiro Cipriano, que foi acolhido pelo Conselheiro Odilon. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto vistas. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto vistas. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, eu também 

acompanho o entendimento do plenário. O relator acolhendo a sugestão do Conselheiro 

Cipriano Sabino, o processo baixará em diligência e volta ao comando do relator, Conselheiro 

Odilon Teixeira. Decisão unânime. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50521-1, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do 

Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias 

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

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

pela denegação do registro, com determinação à SUSIPE (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão pelo deferimento dos registros com determinações à SUSIPE e SEAD e 

envio de cópias da decisão à Auditoria Geral do Estado e Casa Civil da Governadoria. 

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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50591-

3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Vaneide Castro dos Santos, cujo 
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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 

2009/52654-5, que trata do Ato de Pensão em favor de Carlos Pedro de Sousa, cuja Relatora foi 

a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que inicialmente manifestou-se: 

Com satisfação, senhor Presidente, de participar do primeiro julgamento relatado pela 

Conselheira Rosa, egressa do Tribunal do Ministério Público de Contas; e, em seguida, 

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 assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor Presidente, eu também gostaria de registrar que pela primeira vez 

acompanhamos, da bancada dos conselheiros, o voto da Conselheira Rosa Egídia que veio, 

sem dúvida alguma, abrilhantar a bancada dos conselheiros deste tribunal, trazendo, em sua 

bagagem, a competência, diligência dos doutos integrantes do Ministério Público de Contas. 

Ela, então, aqui, é uma das representantes de carreira no plenário. E fico feliz por isso, 

porque, de qualquer forma, me sinto privilegiado, pois eu fui o primeiro a concordar com o 

voto dela. Os outros vão concordar, provavelmente, depois que eu fizer. Para eu dizer que fico 

honrado em acompanhar o voto da relatora integralmente. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Igualmente, para mim é uma honra e uma 

alegria participar do primeiro de tantos, ou inúmeros, outros processos que ela julgará neste 

plenário onde nós participaremos, se Deus quiser. Sucesso e parabéns. Estou de acordo. Voto 

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

quero também cumprimentar, parabenizar, muita alegria, com muita honra. Ela obviamente já 

era para ter feito há muito tempo, mas a doutora Rosa sabe, obviamente, com muita sabedoria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1062

conduzir o gabinete dela e obviamente os processos que ela preside. Mas ela estaria pronta, 

com certeza, no outro dia da posse, ou até no mesmo dia, de relatar qualquer processo que se 

apresentasse, ou que está aqui sobre jurisdição do tribunal. Tenho certeza absoluta disso. 

Então parabenizo a doutora Rosa, e cumprimento a vossa excelência. E com certeza vamos ter 

votos ainda maiores, melhores e mais brilhantes da doutora Rosa. Eu acompanho a relatora, 

com certeza. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Bom, feliz que 

estou com a sua participação neste plenário. Ao longo desses 4 meses, mais ou menos, estou 

muito feliz da sua participação como Conselheira. Quero dizer que muitas vezes a sua opinião 

influenciou de forma decisiva na melhoria das minhas convicções. Então, acho que com esse 

plenário, hoje marca um dia especial com a presença, não por um voto, mas na verdade nas 

decisões você já vem contribuindo a 4 meses de forma muito importante com ele. Por isso eu 

voto com a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, eu de igual modo quero me somar aos meus pares e cumprimentar a Conselheira 

Rosa. Não tenho dúvida que a Conselheira Rosa veio somar conosco e contribuir com a sua 

inteligência, experiência que obteve lá no Ministério Público de Contas e abrilhantar de forma 

mais alvissareira as nossas decisões aqui no Tribunal de Contas. Parabéns Conselheira. 

Concordo com o voto. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem, eu também acompanho a relatora. A parabenizo pelo voto, seu primeiro 

relatório aqui no nosso pleno. Como disse o Conselheiro Cipriano, a Conselheira Rosa Egídia 

chegou aqui pronta. No dia seguinte já tinha condições de relatar qualquer processo. Mas ela 

teve a cautela, procurou se ambientar. Ela entendeu que este era o momento certo. Que bom. 

Parabéns, muita sorte para vossa excelência na sua caminhada aqui no TCE. A decisão é 

unânime, deferimento do registro. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50438-2, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Cezarina da Silva Lima, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Antes de relatar, gostaria de agradecer as palavras 

carinhosas dos meus pares. E digo que muito me inspiraram na condução do meu trabalho 

aqui nessa Corte. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

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

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

relator. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, colocando a palavra à disposição dos conselheiros: 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, eu aproveito a oportunidade para comentar neste plenário um artigo que é 

publicado na edição de hoje do Jornal O Liberal. E, por todos os motivos, sempre desperta em 

nós sentimento de alegria, respeito, porque é o artigo assinado pelo Cardeal Dom Orani João 

Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro e que teve também uma passagem extremamente 

brilhante na arquidiocese de Belém. Não só como pastor católico, mas, sobretudo, pelo 

ecumenismo do seu trabalho, circungraçando com todas as outras religiões na busca do bem 

comum. Muitos de nós aqui tiveram a ligação com a arquidiocese, especialmente pela presença 

hoje já saudosa em todos nós do Dom Vicente Zico. E que na chegada do Dom Orani João 

Tempesta, ficou na arquidiocese de Belém como Bispo emérito. Conselheiro Cipriano, Lourdes, 

eu próprio, quase todos que conheceram Dom Zico também, por extensão, tiveram uma 

proximidade com Dom Orani. E ele, nesse trajeto fulgurante, brilhante da sua missão de 

evangelizar, muito do que hoje se faz no Pará, por meio inclusive das redes de televisão da 

igreja católica, no sentido de levar a solidariedade, ensinamentos e a justiça social a todos os 

lares deste Estado e desta Região, se deve exatamente a diligente participação do Dom Orani, 

que, apesar de religioso, é um homem de muita competência na área da comunicação e soube, 

Conselheiro Cipriano, vossa excelência é testemunha disso, como poucos utilizar os meios de 

comunicação no sentido de ampliar a evangelização. E ele habitualmente escreve em muitos 

jornais do país, especialmente aqui na nossa terra e no Jornal O Liberal. E o artigo dele, 

embora ele toque também no assunto que muitos de nós aqui temos ligação, mas ele faz com 

uma inteligência extraordinária quando vincula o título do artigo, só para dizer a todos que 

eventualmente não tenham lido, ele diz: “O esporte para a paz e o desenvolvimento humano”. 

Nós temos aqui, ao longo do tempo, especialmente quero me referir a ações que a Escola de 

Contas tem feito e nós outros todos conselheiros nesse sentido, já com manifestações nesse 

plenário, teremos a presença do PROPAZ aqui na sexta, que não será sexta, mas uma quarta 
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de integração. Onde, repetidas vezes dissemos, conversava com o ilustre Conselheiro Odilon, 

que não há caminho para que a juventude possa de um certo modo se desembaraçar, 

desamarrar dessas correntes catastróficas que dilapidam e levam a desgraça a milhares de 

famílias brasileiras. A gente não pode retirar o jovem do caminho do crime, que não seja por 

meio, especialmente, da educação, mas também complementarmente pelo esporte e pela arte. E 

Dom Orani, aqui, faz um artigo maravilhoso. Portanto, eu chamo a atenção porque tem a ver 

conosco. Porque nós trabalhamos aqui também para o desenvolvimento humano, para que as 

políticas públicas alcancem seus objetivos. Ele diz assim, não vou ler todo o artigo, ele é longo, 

ao final vou pedir, se concordarem a inserção na ata dos nossos trabalhos de hoje. Mas entre 

outras coisas diz: “O esporte possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais 

diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa 

sociedade. Através de uma partida de futebol de rua”. E aqui eu chamo uma importância a esta 

frase dele, momento que o Brasil dispende milhões de recursos, reais, em obras que 

eventualmente não podia fazer, porque abre mão de às vezes construir verdadeiros elefantes 

brancos, como são os estádios que abrigaram eventualmente a copa do mundo, deixando de 

levar essas áreas de lazer, de práticas esportivas aos subúrbios, favelas e áreas mais 

necessitadas. E ele diz aqui: “Através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na 

escola - o ilustre Procurador é um exímio voleibolista que eu sei - um jogo de basquete na 

praça, pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos mesmo sem nunca terem se 

visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde 

física do homem. É possível perceber-se o desenvolvimento das relações socioafetivas, a 

comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio que vive”. Diz 

mais na frente: “Ajudar um companheiro, desafiarmos nossos limites, superar obstáculos são 

alguns dos acontecimentos vivenciados durante a prática esportiva. Mas, infelizmente, em 

muitos centros urbanos estas vivências estão cada vez mais raras, por diversos fatores: 

violência, falta de espaços adequados, trabalho infantil ou na adolescência, como também a 

presença do mundo virtual na sociedade de hoje, que afasta as crianças de atividades 

esportivas para deixá-las horas em frente ao computador”. E quando se fala nos espaços, 

Conselheiro Cipriano, vossa excelência, Conselheiro André, eu próprio, tivemos a honra de 

sermos vereadores na cidade de Belém. E mostrar que em 12 anos, Conselheira Rosa, vossa 
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excelência que tem na sua família a prática do esporte, o Enzo, deslumbrando o salonismo do 

Brasil e até no exterior, dizer que Belém, em 12 anos, Conselheiro Cipriano, de 2001 a 2012, 

perdeu 1.955 hectares. Ou seja, 19,55 milhões de metros quadrados de área verde. Onde estão 

os espaços públicos para socialização. Para que o mais carentes, necessitados, possam 

desenvolver a prática do esporte ajudando na formação da cidadania. Diz o Dom Orani 

adiante: “A atividade física e o esporte podem ser ferramentas importantes na educação para 

valores por diversos fatores, entre eles seu caráter lúdico e gerador de diferentes experiências, 

o caráter de superação e cooperação, a interação interpessoal que estes promovem e também 

pela presença constante de conflitos”. Adiante ele fala no Papa Francisco, que diz assim: “O 

Papa convidou todos os esportistas a aprenderem o acolhimento: “Acolhe-se todo atleta que 

deseja fazer parte, acolhendo uns aos outros, com simplicidade e simpatia”. Diz ainda o Papa: 

“Peço a todos os dirigentes e treinadores para serem, acima de tudo, pessoas acolhedoras, 

capazes de manter a porta aberta para oferecer a cada um, sobretudo, aos desfavorecidos, a 

oportunidade de se expressar”. Então, nesse sentido, senhor Presidente, eu gostaria de fazer 

essa solicitação ao plenário desta Casa, que o artigo de Dom Orani João Tempesta seja 

inserido em nossos trabalhos e, eventualmente, se for do desejo dos nossos ilustres pares, que 

essa comunicação seja endereçada a ele próprio na arquidiocese do Rio de Janeiro, ao ilustre 

arcebispo da arquidiocese de Belém, e, especialmente às Organizações Rômulo Maiorana, 

onde o jornal O Liberal está incluído, para que isso possa fazer com que cada um de nós reflita 

as nossas responsabilidades nas cidades cada vez mais encolhidas nos seus espaços que eram 

destinados a prática do esporte, em uma integração fantástica social e que cada vez mais estão 

se reduzindo. E por isso, cada vez mais, quem sabe, está aumentando o número daqueles jovens 

que tem que ser acolhidos por instituições como a FASEPA. Era o que gostaria de propor a 

vossa excelência e aos demais conselheiros e ilustre Procurador na manhã de hoje. A 

presidência colocou a matéria foi colocada em discussão. Manifestação da Excelentíssima 

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

nosso digno representante do Ministério Público de Contas, servidores desta Corte de Contas, 

é oportuna e muito importante essa reflexão que o Conselheiro Nelson trouxe. E também estou 

de acordo pela votação e por toda a manifestação que o Conselheiro Nelson apresentou aqui, 

inclusive a proposta de encaminhamento ao bispo Dom Orani. Veja que a igreja amplia seus 
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horizontes. Ele cita o próprio Papa que por onde quer que vá, o esporte trata também como um 

bem comum, um bem a todos. E, realmente, a prática do esporte é uma fantasia para o ser 

humano. É muito oportuna a proposição do Conselheiro Nelson, e eu estou de acordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu concordo e aprovo. Quero cumprimentar o Conselheiro Nelson. Um assunto 

muito importante. Com certeza a preocupação do Nelson e do Dom Orani e de algumas 

pessoas que se preocupam, obviamente, com a juventude. Daí tem o programa, projeto do 

Conselheiro Nelson de levar o tribunal para as escolas. Enfim, tem uma série de situações que 

contribuem, obviamente para, talvez, essa questão da violência. Eu entendo que seja um 

conjunto de ações. O Dom Orani esteve aqui no Pará, brilhante o seu trabalho na igreja 

católica de evangelização, mas de parceria com todas as entidades, igrejas, merece não só o 

reconhecimento. E o assunto que ele trata, obviamente, é muito importante. Outro dia estava 

conversando sobre essa questão das olimpíadas no Rio de Janeiro e alguns diziam: “Pôxa, os 

nossos atletas deviam dar o máximo de si para tentar melhorar a condição do Brasil perante o 

mundo em termos de conquistar as medalhas”. Eu questionei, disse assim: “Eles já dão o 

máximo que eles podem”. A questão é que se trata de um projeto de todos. Uma preparação 

para o futuro. Os atletas, muitas vezes, como coloca aqui, não tem a oportunidade, espaço, 

apoiamento, muitas vezes de ninguém para conseguir chegar onde eles estão. Muitos 

trabalham durante o dia e treinam a noite. Quer dizer, enquanto os países têm um projeto de 

desenvolvimento olímpico para se apresentar, tem patrocínio, apoio, estrutura, espaço e 

oportunidade, ou seja, há uma concentração de esforços nesse projeto. A Rússia, China, 

Estados Unidos e vários outros países tem esse projeto, esse pensamento. Enquanto no Brasil a 

gente vê questões como essa que dificultam ainda mais o desenvolvimento e crescimento dos 

nossos jovens. Então, os atletas que vão disputar, que são jovens também, mas tiveram idade 

menor, lutaram e se sacrificaram por isso. Com certeza vão dar o máximo, o sangue. Vão dar. 

Mas é uma coisa abnegada, individual. Só. Não há um acompanhamento de todos, Estado e 

sociedade, população em si no sentido da gente se preparar para a olimpíada daqui a 8 anos 

ou daqui a 4 anos. Talvez aí comece a colher os frutos que se espera. Então vem, 

consequentemente, o que? Incentivo aos jovens, combate à violência, drogas, uma série de 

coisas. Porque o atleta que está envolvido com a educação, esporte, obviamente está muito 
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longe de qualquer situação de droga, muito longe de qualquer tipo de violência, ao contrário. 

E a igreja católica, como uma grande líder, e o Dom Orani, têm esse papel fundamental 

também, no aperfeiçoamento, aprimoramento ou na condução, melhor dizendo, mostrando o 

caminho para essa juventude. Então quero cumprimentar mais uma vez, porque sempre traz 

assuntos importantes, Conselheiro Nelson. Sei que eu estou de acordo. Como ele já pediu, que 

eu falei aqui com ele para dar ciência ao próprio Dom Orani, arquidiocese de Belém, nesse 

sentido de reconhecer e fazer inserir nos anais da nossa Casa aqui um assunto tão importante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu 

quero cumprimentar o Conselheiro Nelson por trazer essa temática na manhã de hoje. E vejo 

que pelo título já do artigo, o Cardeal Dom Orani é muito feliz, porque ele faz uma relação 

entre paz e o esporte. O esporte conduzindo a paz. E nunca é demais lembrar que a paz, e nós 

no direito estudamos muito isso, hoje é um direito de quinta geração. Tivemos direito de 

liberdade, sociais, políticos, civis, e agora direitos de fraternidade e solidariedade. E estamos 

hoje na quinta geração de direitos que é o direito a paz. E para obter a paz, nada mais 

importante, eu acho que o esporte, e como bem lembrou o Conselheiro Nelson, as artes. Elas 

nos conduzem a isso. Porque elas trabalham diretamente, como lembrou o Conselheiro 

Cipriano, a juventude. E são os jovens que vão herdar todo esse arcabouço da administração 

pública e da sociedade no futuro. Então é preciso que os jovens fiquem já antenados nesse 

sentido e a gente contribui. E a preocupação que também o Dom Orani faz dos espaços, 

Conselheiro Nelson, tem aquele projeto de sua autoria que é o parque. E espaços são 

necessários para que a juventude possa exercer o esporte e exercer artes. E o poder público, 

então, deve caminhar nesse sentido. Inovando em políticas públicas para isso. E quando o 

tribunal de contas acena nesse sentido, corroborando com temáticas como essa, eu entendo 

que ele também cumpre a sua função constitucional. Portanto eu parabenizo, cumprimento 

vossa excelência, todos que pensam nesse sentido, e acompanho todos os encaminhamentos 

solicitados. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Louvando a iniciativa, eu acompanho o proponente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Também 

voto de acordo. Tenho respeito e admiração muito grande pelo Dom Orani. Nós tivemos o 

privilégio de tê-lo como nosso arcebispo de Belém. Fez um trabalho extraordinário e foi 
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convidado a assumir uma diocese, uma das maiores do Brasil, que é a do Rio de Janeiro. E 

nessa condição ele recebeu o Papa Francisco e o credenciou para se tornar cardeal. Hoje é 

cardeal. Que é um orgulho para todos nós. Um homem muito inteligente e uma referência 

positiva para igreja católica. E escreveu muito bem o artigo, está certo o Conselheiro Nelson 

Chaves. Lamentamos, principalmente, pelos gestores que não pensaram o desenvolvimento da 

cidade levando em conta esses espaços para atender a população. Especialmente a juventude, 

que tem uma energia muito grande e precisa de espaço. Porque, principalmente, a população 

pobre não tem como alugar um espaço para praticar esporte. Não tem como pagar 

mensalidade em academia em pequenos campinhos de futebol dessas organizações particulares 

que tem na cidade. Então o poder público tem que oportunizar esses espaços. Até no interior já 

está se perdendo isso, conselheiro André. As cidades do interior estão se transformando em 

pequenas favelas. Não tem mais espaço para a juventude. E então a gente vê crescer a 

violência. E o bispo vai justamente na essência do problema e faz uma reflexão apropriada e a 

gente tem que pensar nesse assunto. Então, estou de acordo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu gostaria só de fazer 

uma pequena inclusão ao final, para que esta comunicação chegasse ao arcebispo de 

Castanhal, Dom Carlos Verzelette, que é homem de vanguarda da igreja católica, de uma ação 

extraordinária já como bispo auxiliar em Belém, está fazendo um trabalho monumental em 

Castanhal e naquela região toda do Estado do Pará. E era um partícipe ao lado do Dom Orani 

João Tempesta nas ações dele na arquidiocese de Belém. 

 Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Então determino à Secretaria que tome todas as providências. Eu 

gostaria, neste momento, senhores, de apresentar, em nome de todos nós, votos de profundo 

pesar pelo falecimento do Conselheiro Elias Naif. Ontem a casa pôde se despedir dele. Seu 

corpo foi velado aqui. Informar que da parte da administração demos todo o apoio necessário 

à família. Registrar que alguns servidores nossos não dormiram a noite toda. Principalmente 

do cerimonial. Não dormiram um minuto sequer. Dando aqui o suporte e apoio à família. 

Então isso é um registro digno de elogios. Eu até me dirigi a Dione para que fizesse um 

revezamento, que fosse dormir um pouco. Ela disse: “Mas não tem como Presidente, a gente 

tem que ficar aqui para dar o suporte”. E pela manhã ela me dizia: “Se a gente não tivesse 
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ficado acordada, iria ficar aqui apenas o corpo e a esposa dele, que também resistiu a noite 

toda”. O ser humano não agüenta. Todos estavam cansados e do sofrimento da perda. E para o 

lado da madrugada as pessoas tiveram que sair. E os nossos servidores ficaram aqui para dar 

o suporte à dona Maria José, que ficou ao lado dele em todos os momentos. Mas, no geral, eu 

entendi que, tanto da parte dos conselheiros que puderam comparecer, servidores da casa, a 

nossa casa honrou o trabalho e a história dele aqui. O coral foi muito bem. Uma missa 

belíssima. E prestamos a ele a homenagem que eu acho que era justa. Então eu queria 

apresentar em nome de todos nós como manifestação da Casa os votos de profundo pesar à 

família do Conselheiro aposentado Elias Naif. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, o doutor Elias teve a 

oportunidade, privilégio de passar aqui mais de 40 anos, foram 41 anos da sua história de 

vida. Quase que metade, ou mais da metade da sua história de vida ele serviu essa Corte de 

Contas. E foram 3 biênios que ele foi Presidente desta Corte e 3 biênios como Vice-presidente. 

Então ele tem uma história aqui. Merecidamente parabenizo vossa excelência por ter 

disponibilizado, além do plenário, que é justo, a equipe do tribunal. Eu tive a oportunidade de 

presenciar. Vossa excelência está de parabéns também por ter dado todo o apoio porque ele 

teve sua história também gravada aqui nessa Corte de Contas. Portanto, votos de pesar à 

família, especificamente, à sua esposa, seus filhos, porque tem dois filhos que são juízes, os 

dois únicos filhos dele. Um é juiz na capital e o outro juiz lá em Macapá. E que possa também 

serem encaminhadas a eles as manifestações de todos nós, como vossa excelência já propôs 

aqui. Que seja uma manifestação unânime dos conselheiros, conselheiros substitutos e 

servidores, desta Corte de Contas. Consultado o Plenário sobre as propostas formuladas, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo as matérias consubstanciadas nos Ofícios nºs. 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94 e 95/2016-Sec, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E eu queria agradecer a Conselheira Lourdes 

Lima por toda a atenção que vossa excelência deu, ajudando-me bastante no momento de 

receber aqui o corpo no horário da tarde. Muito obrigado. Como digo, a Vice-presidente 

esteve comigo, a gente fez toda a recepção da família, esse acolhimento, recebeu o corpo aqui 

na hora que chegou. Então, estava eu na presidência, era minha missão fazer algo mais. 

Porque tenho a obrigação de cuidar da instituição nesse momento e eu creio que fizemos o 
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melhor. Não convivi com ele. Apenas o conheci, mas tive a oportunidade de estar com ele 

em alguns momentos, já estando Conselheiro e fiquei com a melhor das impressões. Mas eu 

sei que essa Casa no dia de ontem fez o que deveria ser feito. E eu pude perceber também 

na manifestação dos nossos servidores aqui. E eu quero apenas fazer um registro aqui, na 

forma de convite, a missa de sétimo dia do Conselheiro Elias Naif, que acontecerá na 

segunda-feira às 19h30, na basílica Nossa Senhora de Nazaré. Todos estão convidados, 

conselheiros e servidores. Conforme deliberado, segue a transcrição da matéria publicada 

no Jornal O Liberal de autoria de Dom Orani Tempesta: ESPORTE PARA A PAZ E O 

DESENVOLVJMENTO HUMANO. O esporte possui um grande potencial de socializar 

indivíduos das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças 

presentes na nossa sociedade. Através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de 

vôlei na escola, um jogo de basquete na praça, pessoas se relacionam, fortalecem 

amizades, criam vínculos sem mesmo nunca terem se visto. A importância da prática 

esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem. “É 

possível perceber se o desenvolvimento das relações socioafetivas, a comunicabilidade, a 

sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio que vive” (BURITI, 2001, p-49). 

A sociabilidade, ou seja, a troca de vivências enriquece nossa vida, nos faz enxergar para 

além de nós mesmos. Ajudar um companheiro, desafiarmos nossos limites, superar 

obstáculos são alguns dos acontecimentos vivenciados durante a prática esportiva. Mas, 

infelizmente, em muitos centros urbanos estas vivências estão cada vez mais raras, por 

diversos fatores: violência, falta de espaços adequados, trabalho infantil ou na 

adolescência, também a presença do mundo virtual na sociedade de hoje que afasta as 

crianças de atividades esportivas para deixá-las horas em frente ao computador em jogos, 

redes sociais e sites de relacionamento. O esporte pode intervir na realidade da sociedade 

ao demonstrar que, durante um jogo ou uma aula, todos são iguais. Existe a autoridade no 

jogo, o juiz ou o professor que faz cumprir as regras e, no restante, todos os participantes 

são iguais, ganhando aquele que souber ser mais habilidoso, mais inteligente, o que treinou 

com mais dedicação e não por ter alguma vantagem fora do jogo, tornando o jogo 

desigual. Rubio (2001) comenta que na Europa e nos Estados Unidos o esporte está sendo 
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reconhecido não só como uma atividade saudável para quem compete, mas principalmente 

porque o esporte está sendo visto como uma oportunidade de engajamento das pessoas 

reflexão e na discussão sobre os valores e as relações sociais. A atividade física e o esporte 

podem ser ferramentas importantes na educação para valores por diversos fatores, entre 

eles seu caráter lúdico e gerador de diversas experiências, o caráter da superação e 

cooperação, a interação interpessoal que estes promovem e também pela presença 

constante de conflitos. É a partir, principalmente, destes conflitos que podemos introduzir 

noções de valores positivos, considerando que o desporto pode também, se não for bem 

orientado, desencadear valores não desejáveis, como agressividade, exclusão, desprezo, 

obsessão pela vitória etc. A prática esportiva é uma ótima ferramenta no combate à 

ociosidade, em reforçar a autoestima, na manutenção de uma vida saudável, no combate ao 

surgimento de doenças, no controle do peso, na busca de objetivos e como estímulo ao 

contato com outras pessoas, estimulando o coletivismo, atividades físicas são 

indispensáveis para uma vida saudável, e na adolescência não pode ser diferente, pois é 

uma fase em que acontecem grandes mudanças físicas e psicológicas. Cada esporte possui 

suas particularidades, que envolvem as pessoas e as fazem optar por qual praticar. Os 

esportes influenciam no desenvolvimento saudável dessas e os distanciam da mentalidade 

distorcida que hoje se prega no mundo, e ainda faz com que as pessoas se afastem da 

criminalidade que está presente em todos os locais de forma bastante organizada e 

sedutora. (...) Sobre o esporte no dia 7 de junho de 2014, o Santo Padre, o Papa Francisco, 

destacou que o esporte deve permanecer um jogo. “Somente se permanece um jogo faz bem 

ao corpo e ao espírito. Como vocês são esportistas, convido-os não só a jogar, como vocês 

já fazem, mas também a procurarem o bem, na Igreja e na sociedade, sem medo, com 

coragem e entusiasmo, a se envolverem com os outros e com Deus, e darem o melhor de si, 

oferecendo suas vidas ao que realmente vale e que dura para sempre”. O Papa Francisco 

convidou todos os esportistas a aprenderem o acolhimento: “Acolhe-se todo atleta que 

deseja fazer parte, acolhendo uns aos outros, com simplicidade e simpatia. Peço a todos os 

dirigentes e treinadores para serem, acima de tudo, pessoas acolhedoras, capazes de 

manter a porta aberta para oferecer a cada um, sobretudo aos desfavorecidos, a 
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oportunidade de se expressar”. O apanágio da paz é a acolhida. Vamos fazer da nossa 

cidade a promotora da paz e a testemunha da convivência pacífica, respeitando as 

liberdades individuais, o direito de ir e vir e, acima e tudo, a convivência tranquila, 

pacífica, e vamos em grande e bom tom, dizer um sonoro “não” a todas as expressões de 

violência que geram morte e desagregação. Nossa cidade, agora capital olímpica, precisa 

testemunhar e viver da paz e em paz. 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 seis minutos (10h56min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
Belém, 30 de junho de 2016. 

 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 
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