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ATA Nº 5.405 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de julho do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-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, além do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, 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. Justifico às ausências da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes por motivo de força maior e Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha em 

gozo de férias.  Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia doze (12) de julho 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 Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 

lido e, em ato contínuo, considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão como Conselheiro. Em 

seguida a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 
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anunciado o Processo nº 2009/51765-7, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Polícia Militar do Estado do 

Pará, exercício financeiro de 2008, responsável Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, cuja Relatora foi a 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis na espécie (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 2015/50243-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Saúde Pública, 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 

indeferimento dos registros, com determinações à Sespa (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir os registros, com a advertência para observar as devidas recomendações. 

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 2016/50070-1, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado os Processos nºs 2013/50636-0 e 2014/51370-2, que 

tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de Waldinea Campos Rodrigues e Fernanda Lúcia de 

Almeida, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, 
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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 2013/51685-1, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de João Armando de Sousa Ferreira, cujo Relator foi o 

Conselheiro Convocado 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 determinações ao Igeprev, Sead, 

Polícia Civil, e, ainda, encaminhar cópia da decisão plenária à Auditoria Geral do Estado e ao 

Ministério Público Estadual e notificar o beneficiário ante a divergência de valores decorrente da 

Lei nº 7.546/11 e avisando-o sobre a retenção pelo Igeprev do percentual sobre a parcela referente a 

gratificação de risco de vida e alertar ao Igeprev para que realize o pagamento dos valores 

exatamente conforme especificado em lei com os devidos reajustes anuais, pois divergências a 

menor, ainda que pequenas (menor de R$6,00 – seis reais) como no caso dos autos ferem  a 

confiança dos servidores aposentados no Estado, ferem a moral e a credibilidade do Estado perante 

seus jurisdicionados (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 2014/51938-9, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Maria Luiza Sousa Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Convocado 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 2016/50442-9, que trata do Ato de Pensão em favor de 

Maria Silva Lobato, 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 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, 
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inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/51128-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, responsável 

Renan Lopes Souto, 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 2011/50868-1, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo Financeiro de 

Previdência do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Walter Silveira Franco, 

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 2011/52376-5, que 

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

procedência Associação Cultural Marajoarte, responsável Antonio Carlos Madureira, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 ressalva, sem prejuízo da aplicação 

das multas ao senhor Antonio Carlos Madureira e ao titular da concedente à época senhor 

Domingos Juvenil Nunes de Sousa e, ainda, com recomendação à Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares e isentar o 

responsável da aplicação de multa pela intempestividade na remessa da prestação de contas em 
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função do que dispõe o Prejulgado nº 14 desta Corte 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 2012/51972-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Beneficente Amigos do Guamá, 

responsável Suane Oliveira da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. 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 ressalva (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 2015/51080-1, que trata da Prestação de 

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

Municipal de Piçarra, responsável Wagne Costa Machado, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50173-7, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Edilson Cardoso de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com 

pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 28/06/2016. 

Pronunciou-se o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira proferindo o voto-

vistas acompanhando o relator. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

proclamando, então, a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acolher a posição 

apresentada pelo relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50346-0, que trata do 

Pedido de Rescisão formulado por José Alves Feitosa Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1096

entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento parcial ao recurso de rescisão, para 

reformar agora a decisão recorrida, Acórdão nº 52.856, de 12.12.2013, referente ao processo 

2007/53075-6, como irregularidade sem devolução, mantendo-se a aplicação da multa pela tomada 

de contas e aplicação da multa por grave infração à norma legal, visto que ficou comprovado, com 

os documentos ora anexados, que a obra foi concluída um ano e meio após o fim do prazo de 

vigência do convênio (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para dar provimento parcial ao 

pedido de rescisão, para considerar regulares as contas, mantendo a aplicação de multa pela 

instauração da tomada 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 2015/51996-3, 

Pedido de Rescisão formulado por Edilson Cardoso de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 não conhecimento do recurso, no mérito, por seu desprovimento, 

mantendo-se in totum a decisão guerreada (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

procedente o pedido de Rescisão, anulando todos os atos praticados após a juntada do instrumento 

de mandato às fls. 57, inclusive o Acórdão nº 54.169/2014, tornando-o insubsistente, retornando os 

autos ao Conselheiro Relator para oportunizar o exercício da ampla defesa e contraditório, e 

retornando a marcha processual para o julgamento da Prestação 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. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, deixando a 

palavra à disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Ao 

iniciar a sessão, tomei conhecimento do falecimento do sogro do conselheiro Odilon. E o carinho 

que reveste a minha relação e amizade, tanto com o senhor, como com Alécia, sua esposa, me faz 

sentir consternado e sentir como também senti quando meu pai faleceu, também a partir de uma 

doença pré-existente que foi se agravando e que chegou um momento que o corpo não tinha mais 

forças para resistir. Então, queria aqui, não somente ao conselheiro Odilon, mas a família dele; 

esposa, fossem feitas as devidas referências quanto ao passamento do seu ente. Com as 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1097

condolências desta Casa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu não fiz antes, senhor presidente, até antes da sessão não sabia, desconhecia. 

Mas quero apresentar ao conselheiro Odilon, sua digna família; esposa especialmente, nossas 

sinceras condolências e um fato que é presente na vida de todos nós, o conhecido destino de todos 

nós. Mas a presença física faz enorme falta e a saudade envolve a todos. De maneira que eu queria 

apresentar a ele e a sua digna família nossa solidariedade, que Deus os conforte, lhes dando a 

necessária conformação e pedindo que o ente querido que já se foi, neste momento possa desfrutar 

da paz do Senhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Também gostaria de me solidarizar ao conselheiro Odilon e a sua digna esposa, porque a 

gente perder um ente querido da família e principalmente se tratando de pai ou mãe. Eu já passei 

por esse momento, sei que não é muito fácil não. É muito dolorido. Não importa a idade, o que 

importa que essa separação é muito dolorida; difícil para a gente. Mas desejo; espero que Deus 

possa consolar Vossa Excelência e sua família. Principalmente sua digna esposa, que também 

como o conselheiro Nelson, eu não sabia. Estou tomando conhecimento neste momento, mas mesmo 

assim me solidarizo entendendo que não é fácil. Com certeza o momento que vocês estão passando 

pela separação; partida do seu ente querido é muito dolorida. Mas que Deus os conforte. Temos 

um grande Deus que é o nosso consolador. Ele, com certeza, espero que Deus possa consolar 

principalmente sua esposa e toda a família pela partida do seu ente querido. Muito obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu também gostaria de deixar o registro aqui do meu abraço ao iminente conselheiro 

Odilon, e concordando e apoiando todas as manifestações do conselheiro André; Nelson; Lourdes. 

Quero apenas deixar registrada a importância disto. O meu sogro já faz mais de 15 anos o 

falecimento, seu Gilvan, pai da minha esposa e até hoje a gente recorda; lembra da importância 

dele em nossas vidas. E eu como homem, particularmente, independente de ser meu sogro, no início 

da minha carreira política, conselheiro André, na minha casa não tinha político. Ninguém era 

político na minha casa, nem meu pai; avós; ninguém. Até houve divergência quando decidi 

ingressar. E o seu Gilvan, que era o meu sogro, ele foi um grande conselheiro e amigo. Conversava 

comigo muito sobre essa questão política e nunca foi político também. Mas ele conhecia as 

pessoas; políticos aqui na cidade. E diversas vezes ele me aconselhou e foi comigo em algumas 

situações o qual que guardo, e em casa, com a família, a gente sempre lembra do apoiamento; 

carinho; amizade que ele tinha, como se fosse um segundo pai para mim. Como meu pai, meu sogro 
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Gilvan também. Então eu faço esse registro para mostrar a importância dessas pessoas na vida da 

gente. E eu deixo aqui, lembrando do meu querido Gilvan, meu sogro também, os votos de carinho; 

amor; com certeza lembrança eterna, de pesar a família, obviamente todos, do conselheiro Odilon. 

Eu, sinceramente, o meu sogro, na minha vida teve uma participação muito importante e eu guardo 

até hoje com todo o respeito; carinho que tenho por ele. Tenho certeza, que com certeza também, 

como o sogro do conselheiro Odilon por tudo que fez; construiu; liderou, não só a família dele, 

como outras pessoas também colaborou. Então, conselheiro Odilon, receba o nosso abraço; 

carinho, sempre rogando; buscando a Deus que nessa hora nos conforte; de alegria; a 

compreensão de entender os desígnios de Deus. Porque eu digo sempre que Deus é tão grande; 

importante e nós, como serres humanos que falhamos; erramos; pecamos, são tão insignificantes, 

menor do que um grão de areia perto da imensidão do universo, da grandeza de Deus. Então, que 

Deus conforte a gente para compreender determinadas situações, no sentido de que ele sabe muito 

bem o nosso destino; caminho. Então, receba aí o nosso abraço, de coração, a toda a sua família 

por esta situação. Mas sempre nos confortando na alegria que Deus existe, e que ele está acima de 

tudo e que sabe do nosso caminho. Então, senhor presidente, eu sou favorável a proposta do 

conselheiro André, registrando a importância dessas pessoas em nossas vidas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Da mesma forma, eu também quero 

externar minhas condolências. Nesses momentos a gente reflete quão breve é a vida do ser humano. 

Passa como uma neblina; sombra. A bíblia afirma que Deus criou o homem e colocou no seu 

coração o desejo de eternidade. E ainda bem que a Bíblia nos afirma que Deus amou o mundo de 

tal maneira que enviou o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a 

vida eterna. Então, nesses momentos de separação nós guardamos ainda essa esperança de um 

reencontro. Alguns pensam que as pessoas permanecem vivas apenas em nossos corações; pelos 

seus atos; fez; escreveu. Mas nós temos essa esperança maior de um reencontro verdadeiro, que é 

prometido na Bíblia. Que o senhor do universo possa conforta a família do conselheiro Odilon. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Odilon, vou pedir permissão a Vossa Excelência, vou votar primeiro. Deixar que 

Vossa Excelência se manifeste por último. Com o meu voto já chegamos praticamente a decisão, 

maioria dos votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Inácio Fernandes, sogro do nosso 

iminente conselheiro, Odilon Teixeira. E neste momento, em nome de todos os nossos colegas 

conselheiro, ainda vai se manifestar o Ministério Público, quero mandar fraternalmente o nosso 
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abraço a senhora Alécia Fernandes, sua esposa, que eu sei que é a pessoa que mais sofre neste 

momento pela perda de seu pai. E ao conselheiro Odilon a responsabilidade neste momento de 

apoiá-la; confortá-la; abraçá-la, porque a dor está maior no coração dela, que é filha. Sempre é 

uma notícia que a gente registra aqui, mas a gente sofre ao fazer o registro. Porque todos já 

falaram o significado disso, como sempre o eminente conselheiro Julival Rocha ele busca algo 

mais a nos dizer à luz do evangelho; espiritualidade muito forte que ele interpreta e pratica. E a 

gente nem sempre encontra a palavra certa para expressar nesses momentos. Então, conselheiro 

Odilon, receba o nosso abraço, extensivo a sua esposa; filhos; familiares do seu sogro, senhor 

Inácio Fernandes. E antes de vossa excelência falar, deseja falar o nosso procurador do Ministério 

Público, doutor Felipe Rosa Cruz. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral Felipe 

Rosa Cruz: Assim como todos que me precederam, nobre conselheiro Odilon, queria me solidarizar 

com a dor da família. Desejar que ela seja breve. Dure o suficiente para que a vida continue lhe 

sendo leve e que o legado do senhor Inácio Fernandes deixou possa cada vez mais florescer 

naqueles que com ele conviveram. E dessa forma homenageá-lo e tê-lo sempre perto; presente e 

vivo na memória. Leve nossas condolências; sentimentos meus e de todo o Ministério Público de 

Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado 

presidente. O seu Inácio era uma pessoa maravilhosa, não porque era o meu sogro. Teve 6 filhos, 

na verdade 7, um faleceu quando criança. Ademar, minha esposa Alécia; Alessandro; Alessandra; 

André e Aline, meus cunhados e cunhadas. Você percebe na família, quando você enxerga a família 

você reconhece, você verifica o quanto o exemplo ético; moral ele é necessário para que as pessoas 

conduzam na retidão. Os filhos de meu sogro são pessoas de bem; do ponto de vista social são 

exemplos dentro da sociedade. Isso reflete a batalha que meu sogro, durante a vida dele, procurou 

empenhar durante toda sua vida. Homem trabalhador, pessoa simples, agricultor. Foi agricultor a 

vida toda. Depois de certa idade, todos sabem, que os filhos crescem e às vezes não é mais possível 

tocar a vida na roça, como a gente chama. Mas, de todo modo ele tinha o sitiozinho dele, que ele 

cuidava. Os filhos sempre estiveram ao redor, cuidado dele, da saúde. E o que me chama a atenção 

é o exemplo. Essa pessoa maravilhosa; respeitosa; respeitável, respeitado por todos dentro do seu 

meio social. E que eu vou sentir saudades como toda a família vai sentir saudades. Os netos vão 

sentir muita saudade, porque era muito querido. Então, obrigado senhores conselheiros. Aqueles 

que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito discreta, eu evito os holofotes; chamar 

atenção. Até porque entendo que na função que nós exercemos, que é mais importante o trabalho 
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que a gente exerce em prol da sociedade. Eu comentei com alguns, não ia comentar, porque a dor 

ela é muito, como não é no círculo, às vezes, assim, não é do meu círculo social, mas eu agradeço a 

lembrança, conselheiro André e de todos os conselheiros porque, de fato, o seu Inácio fará muita 

falta na família, durante algum tempo. Até que a gente reassuma. A vida tem um trilho e até que a 

gente volte para os trilhos e preencha as ausências, quando a saudade fica mais assentada dentro 

de nossas mentes, ele fará muita falta. Então, obrigado pela lembrança. Eu não ia comentar nada, 

porque a família, na verdade, essas questões são muito intimas, mas agradeço de todo o coração a 

lembrança de minha família. E que além dos filhos, os netos estão inconsoláveis. Então, muito 

obrigado. Colocada em votação, a matéria foi aprovada e consubstanciada através do Ofício n.º 

098/2016. Logo após, a palavra retornou ao Excelentíssimo senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Muito bem. Peço ao senhor secretário que tome todas as providências para que a 

família receba a manifestação oficial do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com uma 

aquiescência do Ministério Público de Contas. 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 seis minutos (10h06min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 
Belém, 19 de julho de 2016. 
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