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ATA Nº 5.407 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de agosto 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 e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral Felipe Rosa Cruz do 

Ministério Público de Contas, 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 seis (26) 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em atenção ao telegrama enviado pelo Excelentíssimo 

Senhor Deputado Federal Joaquim Passarinho, a Presidência solicitou ao senhor Secretário que 

procedesse a leitura do referido documento, nos seguintes termos: “Em seu nome quero 
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agradecer a todos dessa Corte pela mensagem de condolências e pêsames, pela minha perda, e 

pelo gesto de carinho e conforto comigo e minha família. Sou grato por todas as palavras de 

consolo, pelo respeito e reconhecimento ao grande homem que foi Jarbas Passarinho”. Na 

continuidade, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a 

direção desta sessão à Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, conforme prevê o art. 

17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar o processo em pauta de minha relatoria. 

Ao assumir a direção da sessão, Sua Excelência solicitou ao senhor Secretário que procedesse a 

leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/50312-0, que trata do Ato 

de Aposentadoria em favor de Maria Helena Borges Loureiro, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

Ministério Público de Contas, que assim manifestou-se: Bom dia a todos, Senhora Conselheira 

Presidente em exercício, Senhor Presidente Luís Cunha, demais conselheiros, conselheiros 

substitutos, jurisdicionados, servidores e cidadãos aqui presentes. É um prazer duplo 

participar dessa sessão, a primeira dos conselheiros substitutos e o primeiro processo da pauta 

ser de uma colega do Ministério Público de Contas, doutora Maria Helena, a quem a gente tem 

grande estima. E foi uma pessoa que deixou a sua contribuição e é admirável por tudo que fez 

e construiu na vida. Com essas considerações eu reitero integralmente o parecer constante nos 

autos, Presidente. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto nos seguintes termos: 

Aproveito para manifestar aqui o meu reconhecimento à doutora Maria Helena Loureiro pela 

sua história no Ministério Público de Contas que, em muitos momentos esteve à frente da 

instituição, pela sua conduta à frente do órgão público, e que lamentavelmente antecipou a sua 

aposentadoria. Ela ainda tem idade para estar no nosso meio. Mas por questão pessoal saiu 

antes da hora. Peço a Deus que a proteja, derrame muitas bênçãos sobre ela e sua família. 

Mas o meu voto é pelo deferimento do registro, Senhora Presidente. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para registrar igualmente na minha visão 

a aposentadoria precoce da ilustre Procuradora. Ela certamente fez isso pelos motivos que 

justificam a sua retirada da vida pública antes do tempo previsível e desejar que na inatividade 

ela seja coberta de paz, felicidade, muita saúde, e aproveite muitos anos que certamente lhe 

restam para usufruir uma vida prazerosa, acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente Conselheira Lourdes Lima, 

eminentes conselheiros, bom dia a todos os meus colegas, todos que estão na galeria. Bom dia 

a todos. Doutor Felipe Rosa Cruz, bom dia a vossa excelência. A doutora Maria Helena, 

extraordinária pessoa, profissional, competente, dedicada e corretíssima. Eu tive a alegria, 

honra, satisfação de conviver muito estritamente com ela quando eu estava à frente desta Corte 

de Contas e ela à frente do Ministério Público de Contas. Relação estreita, amigável, parceira 

e amiga. É daquelas pessoas, Conselheiro André, que saem, mas a gente quer que fique. Tem 

outras que a gente quer que vá com Deus, como diz o outro. A doutora Maria Helena, ao 

contrário, há uma tristeza no coração de todos quando ela, por razões especialíssimas, teve 

que se afastar ou pedir pela aposentadoria dela. Então, Senhor Presidente, uma mulher 

honrada que merece todos os reconhecimentos, não só dessa Corte de Contas, como de todo o 

Estado do Pará pelo brilhante e relevante trabalho que prestou à sociedade paraense. Eu voto 

favoravelmente. Alegria porque ela fez o dever dela bem feito, cumprido, mas na tristeza que 

ela poderia estar conosco ainda trabalhando e nos ajudando. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Eu acompanho o relator, e peço emprestado as 

considerações feitas pelo Conselheiro Nelson, Cipriano e também pelo Conselheiro Luís 

Cunha, sobre a pessoa da doutora Maria Helena. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Bom dia a todos, eu me somo às palavras já ditas anteriormente. Maria 

Helena Borges Loureiro de fato nos deixou muito cedo e nós sentimos toda falta dela. Eu 

acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Bom dia a todos, bem-vindos doutores Daniel Melo e Edvaldo Souza. Eu 

acompanho o relator e na oportunidade quero destacar como testemunha que sou da 

competência com que a doutora Maria Helena desempenhou o seu trabalho por grande parte 

da sua vida ativa no Ministério Público de Contas, desejando-lhe saúde e felicidade sempre. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente em exercício) Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Também quero me associar a todas as palavras aqui ditas com respeito à pessoa e 

à profissional, servidora, Maria Helena que foi do controle externo por longos anos aqui. 

Prestou seus bons serviços, deixando saudade, precocemente, como já disseram os 

conselheiros que nos antecederam. Sentiremos sua falta, mas por razões pessoais mesmo ela 

preferiu se aposentar. Ela poderia ir além pela Constituição, direito, ela poderia ainda estar 
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em nosso meio. Mas como falou o Conselheiro Cipriano, eu também tive o privilégio quando 

presidi esta Corte de Contas, a doutora Maria Helena também estava na direção lá como 

Procuradora Geral do Ministério Público de Contas. Nós tivemos momentos de muito trabalho, 

harmonia e paz. Ela nos ajudou bastante no nosso trabalho. Muitas vezes trocávamos ideias; 

conversávamos muito. Ela, com sua experiência, colaborou muito com esta Corte de Contas. 

Portanto, eu parabenizo a doutora Maria Helena pelos trabalhos prestados ao Ministério 

Público de Contas e a parceria que ela sempre demonstrou o carinho e apreço pelo Tribunal 

de Contas do Estado. Parabéns e acompanho o relator. Após essas breves manifestações, a 

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

relator. Em seguida sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a 

Presidência ao Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que em seguida solicitou a inversão da 

pauta de julgamentos referente ao Processo nº 2016/50605-0, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Luiz de França Solon, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

pelo conhecimento, no mérito, pela improcedência do pedido, mantendo-se em todos os seus 

termos a decisão consubstanciada no Acórdão nº 53.294. (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o advogado do recorrente, doutor Orlando Barata Mileo Junior, estava presente 

e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a 

palavra o que fez nos seguintes termos: Obrigado senhor Presidente. Bom dia a todos, senhor 

relator, excelentíssimos senhores conselheiros, bom dia conselheiros substitutos, representante 

do Ministério Público, serventuários, colegas advogados, senhores jurisdicionados, bom dia a 

todos. Nestes autos, trata-se de um convênio celebrado com o município de Benevides, que foi 

governado pelo senhor Luiz de França Sólon durante oito anos, no período de 1997 a 2004. 

Nesse período, muitos convênios foram celebrados. O senhor Luiz Sólon está presente hoje 

aqui, com mais de 60 anos de idade, todos os convênios, até agora, foram aprovados. Todos os 

convênios foram julgados regulares por esta Corte. Um único processo em que se aponta 

irregularidade, de pouco mais de 7% da obra que neste processo está em julgamento. É claro 

que se julga cada processo, onde se julga a história do gestor aqui. Mas não se pode perder de 

vista que durante oito anos todos os processos foram julgados por esta Corte. Neste convênio 
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celebrado, de cuja vigência foi até 2004, celebrado em 2002, no objeto foram três sistemas de 

abastecimento de água, como bem relatado pelo nobre Conselheiro Substituto que foram 

executados durante a vigência, durante o mandato do defendente, executado integralmente, 

entregue à população, inclusive, com festa. Recebida a obra 100% e entregue à época, atestado 

em documentos públicos, não só pelo prefeito, mas também pelo órgão técnico do município, 

atestando a entrega de 100% da obra. Um ano depois da entrega, já no mandato seguinte, de 

adversário político do defendente, foi feita a vistoria da SEPOF, que apontou que não estaria 

no local o gerador de hipoclorito de sódio. Esse gerador é um aparelho de pequenas dimensões 

que fica do lado de fora do sistema de abastecimento de água. Um ano depois se deu conta, na 

vistoria, que este aparelho não lá se encontrava. Naturalmente um ano depois da entrega, no 

mandato seguinte, sem o acompanhamento de nenhum representante do defendente, do 

responsável pelo convênio. Não houve acompanhamento, não houve notificação para que ele 

pudesse, pelo menos, ter o conhecimento de que seria feita aquela inspeção na data em que foi 

feita. Não foi comunicado ao responsável, mas foi comunicado à prefeitura que através do 

engenheiro do município de outra gestão deve ter acompanhado a inspeção, como diz o laudo 

de inspeção. Então, um aparelhinho que ficava fora. Outro ponto que se diz não executado, um 

ano depois, seria a cerca de arame farpado e os murões. O próprio técnico da SEPLAN, que foi 

ao local, reconheceu à época no laudo que foi construído o muro de uma escola, confirmando o 

local dos microssistemas. No local, onde havia a cerca de arame farpado, passou a ter então 

um muro, construído na gestão posterior. E isso reconhecido, ainda que timidamente no laudo. 

Vou ler o laudo, onde se funda totalmente a decisão, até agora a manifestação do órgão 

técnico se funda unicamente no laudo da SEPLAN, embora se tenha, pelo menos, dois atos 

públicos administrativos providos igualmente de presunção de veracidade, de legitimidade, de 

legalidade que se desprezou por completo. O recebimento da obra feita pelo município, um ano 

antes da vistoria, se desprezou completamente esses documentos públicos, emprestando 

validade unicamente à inspeção de uma pessoa, realizada um ano depois, a validade somente, 

é público, também é, tem prova dos mesmos, como bem colocou o Ministério Público, mas foi 

realizado um ano depois. Ainda que não seja falso, ainda que não seja nulo, embora não se 

tenha assegurado o contraditório e a ampla defesa, ele foi realizado um ano depois. Mas 

mesmo um ano depois, se admite que houve a construção de um muro, onde deveriam estar os 
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arames farpados. Eu vou ler aqui rapidamente a parte do laudo: “Após esta vistoria, 

detectamos algumas falhas no relatório passado, principalmente com relação ao orçamento 

erroneamente, consideramos o mesmo para os três projetos”. Reconsideramos a ausência de 

cerca de arame farpado pelo muro de concreto, que, mesmo estando confinados em terrenos 

murados de escola, não pode ser dispensada já que protege o equipamento. O equipamento é 

protegido por um muro. Ele inicialmente era uma cerca de arame farpado, uma cerca de 

arame com murão, transparência, se via para dentro, agora se tem um muro de uma escola, 

retirou a proteção, muito maior o equipamento. Está aqui, atestado, está confirmado com um 

muro, agora. Como bem relatado, foram juntadas fotografias. Nas fotografias se vê claramente 

que à época da entrega constava lá o gerador de hipoclorito, volto a dizer, um equipamento de 

dimensões pequenas que ficava para fora do microssistema, como deve ser utilizado. 

Equipamento este que deve ter manutenção constante, deve ser substituído periodicamente, são 

informações técnicas de que deve ser substituído. Esse aparelho foi retirado do local pelo que 

consta do laudo, feito um ano depois, ele já não estaria mais. Não imagino que a inspeção 

tenha visto o aparelho, mas tenha sido colocado como não visto. E quero acreditar que 

realmente não estava lá. Mas um ano depois. Não bastasse tudo isso, Egrégia Corte, o que 

restou neste convênio foram R$ 10.290,00, o que estaria ensejando a irregularidade das 

contas, um prejuízo praticamente no encerramento da carreira política do senhor Luiz Sólon, 

que tem hoje 63 anos, que durante os oito anos de mandato não teve uma conta desaprovada. 

R$ 10.290,00, desse valor, R$ 8.000,00 são recursos do município como contrapartida. Então 

nós teríamos de recurso estadual propriamente fiscalizado e julgado por esta Corte, 

R$2.290,00. Esse valor, com a devida vênia, é insignificante para ensejar a irregularidade das 

contas e pecha de mau administrador, com nota de improbidade, por conta de uma devolução 

de recursos. Poderia até se falar da devolução do recurso, ainda que executado no tempo 

próprio, ainda que a inspeção estivesse vindo um ano depois, poderia se falar em devolver dois 

mil ou de devolver dez mil. Mas a regularidade da obra por conta da insignificância de R$ 

2.290,00 e julgar irregular o objeto do convênio, parece-me, com todas as vênias, violar o 

princípio da significância, da proporcionalidade, da razoabilidade, dos ditames constitucionais 

tão festejados hoje no âmbito dos nossos tribunais. Então, Egrégia Corte, é neste sentido que 

eu peço o provimento do recurso, acrescentando que se as fotografias não são suficientes, nós 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1119

temos também aqui em mãos boletins de medições, também contemporâneos, assinado pelo 

engenheiro que acompanhou, responsável pela obra, atestando a execução de todos os itens do 

contrato. Fato que já fora, lá no passado, atestado aquando do recebimento da obra. Temos 

dois documentos aqui neste sentido, documentos públicos contemporâneos que atestam. Mas, 

de qualquer forma, se permitida a reabertura, com a apresentação desses documentos nessa 

oportunidade, eu tenho em mãos o original onde se aponta a medição de todos. Mas repetindo, 

ainda que não seja falso o laudo de inspeção da SEPLAN, foi realizado um ano depois, 

comprova que havia um muro no local, onde o objeto do convênio, serviço complementar, não 

se tratava do convênio em si, apenas serviço complementar de cerca que representava um 

pouco mais de 7% do valor total do convênio, dos quais apenas o valor de pouco mais de dois 

mil reais são recursos do estado. Egrégio tribunal, peço a reabertura do processo para que 

seja analisado esse novo documento, para nova instrução, ou que seja dado provimento, em 

face da insignificância do valor, para que sejam julgadas regulares as contas. E também a 

observância ao princípio constitucional da proporcionalidade, da razoabilidade e também dos 

atributos do ato administrativo que recebeu a obra, não de um servidor só, mas de pelo menos 

dois servidores da prefeitura municipal à época, que atestaram a entrega de 100% do objeto 

conveniado. Muito obrigado, bom trabalho, bom julgamento. A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para receber a documentação apresentada e solicitar 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2014/50871-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Paróquia de São Francisco de 

Assis-Monte Alegre, responsável Michael James Grawe, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de pauta, devendo retornar à 

sessão ordinária no prazo de (15) quinze dias, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/53001-4, que trata do Recurso de Revisão, 

interposto por Raimundo Silveira Lima, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 
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Calheiros Lopes, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50718-5, que trata do Recurso 

de Reconsideração, interposto por Luiz Guilherme Alves Dias, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 conhecimento e provimento parcial do mesmo, para ser 

alterado o Acórdão nº 50.218/2012 dessa Corte de Contas apenas no que concerne à devolução 

integral dos recursos repassados e à aplicação da multa imposta no art. 73, mantendo-se a 

irregularidade das contas, sem devolução, com a cominação da penalidade inserta no art. 74, 

VIII do mesmo Diploma legal (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para Conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, 

com a modificação do Acórdão TCE/PA 50.218, de 28.02.2012, passando a julgar irregulares, 

sem devolução de valores e manter apenas a multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), 

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 

2015/50202-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Orleandro Alves Feitosa, 

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 conhecimento do recurso e, no 

mérito, pelo seu desprovimento (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para Conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe provimento, 

manter in totum em todos os seus termos. 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 

2015/50249-4, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Antonio Nazaré Elias 
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Correa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50525-5, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Oti Silva 

Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste momento sua Excelência 

o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira declarou-se impedido de participar da votação do 

próximo processo da pauta e transferiu a Presidência à Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Sua Excelência assumiu a direção da sessão e determinou o prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/50922-3, que trata do Agravo Regimental, interposto por Evaldo 

Oliveira da Cunha, 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 

provimento do Agravo Regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

Evaldo Oliveira da Cunha, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra o que fez nos seguintes termos: Senhora 

Presidente, muito bom dia. Senhores representante da Corte de Contas, conselheiros 

substitutos, muito bom dia. Excelências, retorno a esta tribuna, penso que salvo engano pela 

sexta vez, aproximadamente um ano e oito meses, para tratar mais uma vez de matéria 

análoga. Ocorre que, em janeiro de 2015, eu recebi em minha residência o oficial de justiça da 

comarca de Ipixuna do Pará me citando de decisão tomada por este tribunal, já para a 

penhora de bens com relação a contas. Imediatamente procurei este tribunal, identifiquei-me 

para esclarecer os problemas que estavam ocorrendo quanto à questão dos endereços para os 

quais as correspondências estavam sendo encaminhadas. Outros processos inerentes que tratei 

da mesma matéria, do mesmo tema. Tenho reiteradamente trazido a esta Corte documentos que 

comprovam o meu endereço, tive o cuidado de retirar na Rede Celpa uma cota da minha ficha 

cadastral comprovando que desde 2005 resido na mesma casa e que nunca me mudei. Trouxe 

cópia, inclusive, duas declarações de quitação da Rede Celpa que comprovam anualmente 

todos os pagamentos das minhas contas de energia de todos esses anos que antecederam a este. 

E ainda anexei aqui declarações de moradores, de ex-vereadores, de vereadores, de 

empresários locais, onde afirmam que eu nunca me mudei daquela residência, nem daquela 
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cidade, inclusive, realizo nossas atividades familiares, compras de supermercados como a 

declaração aqui de um empresário da rede de supermercados Pague Menos, que prova que 

mensalmente estamos ali, reiterando nossas compras, e, portanto, nunca nos mudamos de 

endereço. Anexo aqui, ainda, uma cópia do CNPJ da Prefeitura, onde comprova o endereço da 

prefeitura, da rua Cristóvão Colombo, o meu endereço na Rua Magalhães Barata. E as 

correspondências estavam indo para uma rua chamada Luís Batista Nonato. E por conta deste 

motivo, excelências, é que aqui estamos pedindo que o nosso Agravo seja atendido. Que a 

nossa prestação de contas seja efetivamente analisada, justamente porque o problema que teria 

ocorrido é que realmente eu acabei não tendo o direito de defesa por contas de as 

correspondências não terem ido para o nosso endereço. Então peço ao ilustre relator essa 

compreensão. A informação que me foi passada é a de que não cabe a anexação de novos 

documentos nesse momento, mas que na análise do mérito da questão da citação talvez caiba, 

mas que eu trouxe para apresentar, aqui, nesta minha argumentação todos os documentos que 

comprovam de fato que eu não recebi nenhuma destas correspondências no meu endereço. E 

quando prefeito à época, nenhuma destas também foi para o endereço da prefeitura. É o nosso 

pedido, e muito obrigado Excelência. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer e dar 

provimento ao agravo regimental, admitindo o pedido de rescisão formulado pelo interessado. 

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 Cons. Lourdes Lima, restituiu a Presidência ao 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51012-

0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Ronaldo Norberto Paiva Costa, 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 conhecimento e, no mérito, pelo 

seu desprovimento. Em seguida, sua Excelência Procurador Geral Felipe Rosa Cruz, 

complementou nos seguintes termos: Senhor Presidente, apenas para tentar complementar o 

circunspecto do relatório do ilustre Conselheiro Cipriano, as notas fiscais juntadas pelo 

recorrente têm, na visão do Ministério Público, autenticidade duvidosa. Primeiro porque na 
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nota fiscal de folha 6 tem uma rasura no campo “valor total”. Além do que os selos fiscais de 

autenticidade de ambas as notas não correspondem ao indicado no rodapé. Então, com essas 

considerações trazidas em plenário, o Ministério Público reitera a manifestação constante nos 

autos. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

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

Conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão 

recorrida. 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 2015/51297-5, 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 

entendimento jurídico foi pelo conhecimento e improcedência do presente pedido de rescisão, 

mantendo-se, “in totum”, os termos da decisão guerreada, consubstanciada pelo Acórdão nº 

49.429 de 09.08.2011 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

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

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

seu voto para Conhecer do pedido para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a 

irregularidade das contas, isentar o responsável da devolução dos recursos recebidos e manter 

as multas nos valores de R$800,00 (oitocentos reais), pelo descumprimento da diligência e 

R$1.000,00 (mil reais), pela intempestividade na 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. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/51997-4, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Nivan 

Setubal Noronha, 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 e arquivamento ou, na análise de mérito, o desprovimento do pedido (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o advogado do recorrente, doutor Nelson Luiz Diniz da 
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Conceição, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal 

foi-lhe concedida a palavra o que fez nos seguintes termos: Excelentíssimo senhor Presidente 

Conselheiro Luís Cunha, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, 

digníssimos conselheiros, senhores conselheiros substitutos. É sempre um prazer enorme poder 

voltar a esta tribuna para interagir com vossa excelência, que sempre saio com um 

aprendizado a mais do que eu cheguei aqui. Senhor Presidente, como já foi colocado no breve 

relatório do Conselheiro relator, este convênio teve como objeto o repasse de um recurso pela 

Secretaria de Esporte e Lazer à Associação Beneficente Cearense de Castanhal, que na época 

era presidida pelo senhor Nivan Setúbal Noronha. Este convênio foi objeto de uma emenda 

parlamentar do deputado José Soares daquele município. O repasse foi efetuado, o convênio 

foi executado, e quando o tribunal analisou a prestação de contas, é um convênio de 2004. 

Então, tinha por praxe esta Casa, naquela época, que os documentos fiscais emitidos no 

comércio aqui no Pará eram autenticados com o selo emitido pela Secretaria da Fazenda. 

Então, era este selo que dava autenticidade ao documento fiscal. Nos autos consta, excelências, 

um laudo do órgão concedente atestando a execução do convênio. Como também consta um 

oficio, às folhas 54, da Secretaria de Estado da Fazenda em resposta a esta Corte, 

respondendo quanto ao questionamento desta nota. E o que a secretaria diz no ofício 0211? 

Que o selo é autêntico. O selo foi realmente emitido por aquela Secretaria. Porém, para uma 

outra empresa do mesmo ramo de comércio da que forneceu a nota fiscal ao ordenador da 

despesa. Então, senhor Presidente, se nós formos pegar o que considera o Código Civil de um 

erro inescusável, nós estamos diante, aqui, levando ainda em consideração o que considera o 

Código Civil esta situação diante de um cidadão médio, qualquer um de nós presentes nesse 

plenário, ocorreria no mesmo erro. Porque, certamente, de imediato, nenhum de nós teria 

condições de atestar na aquisição que fôssemos fazer no comércio se aquele selo onde não vem 

o nome da empresa é um selo feito em papel moeda se era ou não emitido por aquela empresa. 

Porque cabia à própria empresa colocar o selo na nota fiscal. Então, nós estamos diante, 

excelência, de um erro que diante da análise de um cidadão médio, é um erro escusável. Não 

inescusável. Porque o cidadão não teria perícia suficiente para atestar se aquele selo seria 

para aquele comércio. E até porque é um comércio que está em plena atividade lá na rua 

oriental do mercado, próximo ao Ver-O-Peso. E outra coincidência é que o selo emitido para 
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outra empresa do mesmo ramo comercial daquela empresa que estava fornecendo. Esta é uma 

primeira questão a tratar. A segunda questão a tratar que se coloca é que, na relação 

concedente e convenente, fica consubstanciado nos autos que não houve qualquer lesão ao 

erário do Estado, uma vez que o próprio concedente atesta que o convênio foi executado. E 

outra, nós temos dois tipos de relação. Esta relação concedente e convenente, e a relação 

criada em função da emissão da nota fiscal entre fisco e contribuinte que não está atinente, no 

nosso caso analisar. Então eu trato essa questão como o ordenador de despesa seja um 

terceiro de boa-fé, e é, porque não se trata de um erro grosseiro que poderia torná-lo 

inescusável. A nota fiscal é perfeita. A Secretaria da Fazenda do Estado, em documento a este 

tribunal atesta que o selo é autêntico, emitido para uma empresa do mesmo ramo comercial. 

Então, de quem foi o erro? Da Secretaria na hora de entregar os selos? Do comércio na hora 

de colocar o selo na nota que trocou as empresas? Certamente o erro poderia ser da Secretaria 

ou do comércio, mas nunca de quem está comprando. Porque não teria nenhuma condição de 

saber se aquele selo, já que não tem o nome do comércio, seria daquela nota fiscal ou não. Até 

porque, como eu digo, se você verificar a nota, você não está diante de um erro grosseiro que 

poderia torná-lo inescusável ao julgamento dos senhores. Outra situação que eu trago aqui, e é 

um fato superveniente extremamente relevante para análise de vossas excelências, é um caso 

idêntico já analisado por esta Corte em 2015. Também em sede de recurso de revisão, cujo 

relator foi o competentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Me permitam vossas 

excelências fazer a leitura do relatório que é breve e do voto, porque eu entendo extremante 

relevante para o julgamento. “Assunto recurso de revisão recorrente Ailton Campos dos 

Santos, presidente da associação de moradores da liberdade, decisão recorrida acórdão 

46.098, recurso de revisão conhecimento, provimento parcial, contas regulares com ressalva, 

redução de multa aplicada. Tratam os autos de recurso de revisão interposto por Ailton 

Campos dos Santos, contra o Acórdão número 46.098 de 24 de setembro de 2009, prolatado 

nos autos do processo 2006/53298-2 em tese, referente a tomada de contas do convênio 

166/2005 firmado entre a Ação Social do Palácio do Governo, a ASIPAG, e a Associação de 

Moradores da Passagem Liberdade. As referidas contas foram julgadas irregulares com 

imputação de debito e aplicação de multas ao recorrente pelo dano ao erário e pela 

instauração de tomada de contas. Nas razões do recurso, o recorrente alegou em síntese que 
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não foi devidamente citado para apresentação da defesa e que cumpriu integralmente o objeto 

do convênio, não dando causa a falha encontrada na nota fiscal apresentada tida como 

irregular. A procuradoria (PROJUR) ao examinar os requisitos de admissibilidade recursal 

nas folhas 16 a 18, opinou pelo conhecimento do recurso interposto”. Na sequência, “a 

terceira controladoria de contas informou que, o recorrente cumpriu com a execução do objeto 

do convênio”, idêntico ao caso que eu defendo no momento, “conforme atesta o relatório de 

supervisão emitido pela ASIPAG às folhas 9. A inconsistência do selo afixado na nota fiscal 

trata-se de falha meramente formal, da qual o recorrente não deu causa”. Ao final, opinou em 

considerar as contas regulares com ressalva com aplicação de multa pela instauração da 

tomada de contas. O Ministério Público de Contas, na ocasião, representado pelo doutor 

Antônio Maria Cavalcante, que também, ao procurador que se manifestou neste meu recurso, 

opinou pelo provimento parcial do recurso no sentido de julgar as contas regulares com 

ressalva. Esse foi o relatório. Eis o voto, “primeiramente quanto a alegação do recorrente de 

que não foi devidamente citado, observa-se que ela não pode ser acolhida. Com efeito, o 

recorrente foi devidamente citado para apresentação da defesa por meio de editais publicados 

no diário oficial do Estado número 31429, 31433 e 31436. Consoante determinava o artigo 218 

do regimento interno à época. Bem como por intermédio de telegrama enviado ao seu endereço 

residência. Quanto ao mérito do recurso, observa-se que o erro formal na documentação 

apresentada não foi provocado pelo recorrente. De fato, para detectar tal erro, a então sexta 

controladoria de Controle Externo teve de recorrer a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA. 

Para periciar o selo afixado na nota e constatar que ele não correspondia a empresa emissora 

da nota fiscal. Infere-se, portanto, que se trata de falha meramente formal e de difícil 

verificação, a qual não pode ser atribuída ao recorrente, visto que ele não teve ingerência na 

elaboração e legitimação da nota fiscal emitida. Antes o exposto, restando provado que o 

objeto do convênio foi alcançado, conforme relatório de supervisão emitida pela ASIPAG, 

conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento parcial, reformando a decisão do 

recurso”, desculpem, “dou-lhe provimento parcial reformando a decisão do acórdão recorrido 

para julgar as contas regulares com ressalva e reduzir o valor da multa aplicada em razão da 

intempestividade das contas que ensejaram na sua tomada para 719 reais com fulcro nos 

artigos 158, inciso segundo e 243, inciso terceiro, alínea B do regimento interno. Acórdão os 
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conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanimemente. Unanimemente nos 

termos do voto do excelentíssimo senhor conselheiro relator, com fundamento no artigo 73, 

inciso primeiro da lei complementar número 81 de 26 de abril de 2012, conhecendo o recurso, 

dando-lhe provimento parcial a fim de julgar regulares com ressalva, com redução de multa 

aplicada para 719 reais pela intempestividade na apresentação das contas, ensejando sua 

tomada. Plenário conselheiro Emilio Martins, 20 de janeiro de 2015”. O presidente da corte 

na época era o conselheiro Cipriano Sabino. Relator Odilon Teixeira. Estavam presentes na 

sessão conselheiros Nelson Chaves; Maria Lourdes de Lima, Luis da Cunha Teixeira e André 

Dias, que acompanharam por unanimidade o relator. Reformando, portanto, a decisão 

recorrida e julgando a unanimidade as contas regulares. Para finalizar excelência, como vocês 

podem ver, é um caso idêntico ao caso que eu estou tratando neste momento aqui. E diante de 

tudo o que eu coloquei, antes de ler este voto, que foi superveniente ao fato pré-julgado, eu 

pugno a este plenário que acolha o recurso e julgue, decida pelo seu provimento, até por uma 

questão de equidade, uniformidade, jurisprudência e principalmente por uma questão de 

justiça, excelência. Porque este cidadão que eu estou defendendo no momento é vereador no 

município de Castanhal e já presidiu aquela Câmara de Castanhal por quatro vezes, em 2009, 

2010, 2011, 2012. E não teve nenhuma de suas contas reprovadas pelo tribunal de contas dos 

municípios, como também nunca respondeu a qualquer ato de improbidade na justiça pela sua 

gestão em frente daquele poder legislativo de Castanhal, que nós sabemos ser um município 

muito importante aqui no Estado do Pará, além de que teve as suas contas durante a sua 

gestão à frente da associação beneficente cearense de Castanhal, Quem conhece o município 

sabe que a colônia cearense é uma colônia muito presente naquele município, aprovada por 

unanimidade pela Associação Beneficente Cearense lá de Castanhal. Então, pugno a Vossa 

Excelência que conheça do recurso para dar provimento julgando as contas regulares por ser 

uma questão de justiça. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer e dar 

provimento parcial ao pedido de rescisão, para julgar as contas regulares, mantendo a multa no 

valor de R$1.000,00 (mil reais), pela remessa intempestiva das 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 
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anunciado o Processo nº 2015/50079-4, que trata do Agravo Regimental, interposto por 

Benedita do Pilar Lobo Dias, 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 

pelo conhecimento e improvimento, com a manutenção do despacho recorrido (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que à recorrente, embora regularmente notificada, não esteve 

presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer do Agravo 

Regimental interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para admitir do Pedido de Rescisão, o 

qual deverá retomar ao seu curso normal, conforme preceitua o art. 272 do RITCE/PA. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, registrando-se os 

impedimentos dos conselheiros Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior e André Teixeira Dias, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2015/51294-2, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Maria do Carmo 

Martins Lima, 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 pelo conhecimento 

e não provimento, mantendo inalterado o Acórdão 54.218/2014 (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que à recorrente, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu sua proposta de decisão para conhecer do pedido de 

Rescisão, para no mérito julgá-lo procedente parcialmente, passando a julgar as contas 

regulares com ressalva, mantendo a multa pela remessa intempestiva das contas. Foi então 

essa proposta submetida à apreciação plenária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conhecer do pedido rescisão e no mérito julgar procedente, 

rescindindo o Acórdão impugnado, passando a julgar as contas regulares. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo com o voto 

do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo com o voto do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo com o 

voto do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De acordo com o 

voto do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira (Presidente): De acordo com o voto do Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Ao final, proclamou a presidência que resolveu o plenário adotar por seis 

votos a um a manifestação de voto apresentada pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50315-3, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Renan Lopes Souto, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, que solicitou a sua retirada de pauta, com pedido da relatora determinando a 

juntada aos autos do documento protocolado e retornar na próxima Sessão Ordinária, sendo de 

imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/52678-2, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do 

Nascimento, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de 

vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão ordinária de 14/05/2015. 

Lido o relatório, Sua Excelência proferiu voto-vista no sentido de julgar as contas regulares 

com ressalva, e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$900,00 (novecentos reais) 

pela remessa intempestiva, e aplicar à senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a multa no 

valor de R$900,00 (novecentos reais) em face do não encaminhamento do laudo conclusivo. 

Suscitada nova manifestação, o plenário assim se posicionou: Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Ratifico a proposta de decisão no 

sentido de julgar as contas regulares com ressalva. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto-vista. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto-vista. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 
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Acompanho a relatora. Finalizado este procedimento proclamou, então, a presidência que 

resolveu o plenário por maioria de votos, quatro a três, acatar a posição da relatora. Conforme 

sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 195, §2º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2010/51819-1, que trata do 

Ato de Retificação de Reforma em favor de Jairo Ferreira Brito, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

Junior, em sessão ordinária de 23/06/2015. Anunciado o impedimento da Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, foi então divulgado o relatório e o voto-vista no sentido de 

converter o julgamento em diligência no prazo de (30) trinta dias, para retificar os termos da 

Portaria em epígrafe ou justificar as razões em não fazê-lo. Colocada a matéria em votação, foi 

aprovado por unanimidade o voto-vista, acrescentando-se o adendo do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, promovendo a notificação ao reformado. Foi, por 

conseguinte, proclamado pela presidência que unanimemente acatou o plenário a posição do 

voto-vista. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2015/50631-6, que agasalha o Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços 

Públicos do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela denegação dos 

registros com aplicação da multa regimental ao responsável pelas contratações e determinação 

de imediata cessação dos pagamentos em curso e, ainda, com expedição de determinações à 

Arcon e à Casa Civil da Governadoria. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

registro em caráter excepcional dos contratos ora sob análise, tendo em vista a situação de 

transição entre a substituição de temporários e a realização de concurso público, determinando à 

Arcon que nas próximas contratações temporárias adote critérios objetivos e tome as 

providências administrativas necessárias à realização de concurso público em cumprimento e 

respeito ao que foi formalizado no Termo de Ajustamento de Conduta. A matéria entrou em 

votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. Voto do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a relatora.  Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

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

Acompanho a relatora. Terminada a votação, anunciou a presidência que resolveu o plenário 

por maioria de votos, seis a um, acatar a posição da relatora. Incontinenti, foi anunciado o 

Processo nº 2015/50658-6, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, cuja Relatora 

foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo os dispositivos legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento dos registros, com determinações à Arcon 

e Casa Civil. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro, em caráter excepcional 

dos contratos ora sob análise, tendo em vista a situação de transição entre a substituição de 

temporários e a realização de concurso público, determinando à Arcon que nas próximas 

contratações temporárias adote critérios objetivos e tome as providências administrativas 

necessárias à realização de concurso público em cumprimento e respeito ao que foi formalizado 

no Termo de Ajustamento de Conduta. A matéria, então, entrou em processo de votação. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o parecer 

exarado pelo Ministério Público de Contas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

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

Acompanho a relatora. Terminada a votação, anunciou a presidência que resolveu o plenário 

por maioria de votos, cinco a dois, acatar a posição da relatora. Em seguida, deflagrou o senhor 

secretário o anúncio do Processo nº 2016/50308-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer exarado nos 

autos opinou pelo indeferimento dos registros com imediata cessação dos pagamentos em curso 

e, ainda, a citação das senhoras Alice Viana Soares Monteiro e Dayse Ana Batista Santos para 

apresentarem defesa no prazo legal. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir os 

registros, com determinações à Seduc para que cesse em 15 dias o pagamento dos vencimentos 

e adote as providências cabíveis, especialmente quanto à promoção de concurso público para 

provimento de cargos de sua estrutura. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto pelo deferimento excepcional do registro.  Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto divergente. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto divergente. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho o voto divergente.  Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira (Presidente): Acompanho o voto divergente. Terminada a votação, anunciou a 

presidência que resolveu o plenário por maioria de votos, cinco a dois, acatar a posição da 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2016/50302-9 e 2016/50453-1, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, 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 indeferimento dos registros, com determinações à Seduc e 

Sead, acrescentando o seguinte pronunciamento: Senhor presidente, só pedindo licença para 

tentar complementar o brilhante relatório do conselheiro relator, não se discute mais no 

momento atual a possibilidade de atividades permanentes e essenciais da administração 

pública serem preenchidas por servidores temporários, desde que observados os requisitos 

constitucionais. E no entendimento do Ministério Público de Contas, um dos requisitos 

constitucionais que vem sendo reiteradamente descumpridos aqui na administração é a 

necessidade temporária, não a atividade, a atividade ela é permanente, mas a atividades, a 
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necessidade ela tem que ser temporária, tem que ser algo circunstancial, tem que ser uma 

demanda, alguma coisa que justifique fugir das rédeas do concurso público para que seja feita 

aquela feita aquela contratação. E como essas contratações vêm sendo repetidas 

sistematicamente, isso por si só já comprova que a necessidade não é temporária, é uma 

necessidade permanente. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os 

registros, com determinações à Seduc para que cesse em 15 dias o pagamento dos vencimentos 

e adote as providências cabíveis, especialmente quanto à promoção de concurso público para 

provimento de cargos de sua estrutura. Consultado o Plenário, este assim manifestou-se: Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto pelo 

deferimento excepcional do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acompanho o voto divergente.  Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto divergente. Voto da Excelentíssima Senhora 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Acompanho o voto 

divergente. Terminada a votação, anunciou a presidência que resolveu o plenário por maioria de 

votos, seis a um, acatar a posição da Conselheira Maria de Lurdes Lima de Oliveira. Sem 

detença, foi anunciado o Processo nº 2013/50738-4, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Clélia Edila dos Santos Damasceno, 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 pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu a proposta de decisão 

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

disposto no artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51699-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Luzia Oliveira Vieira, cuja 
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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 pelo deferimento do registro (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu a proposta de decisão 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. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 195, §2º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51632-5, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Neves do Rozário, 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 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 2013/50547-0, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exercício financeiro de 2012, 

responsável Raimunda do Carmo Gomes Noronha, 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 (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 2016/50802-2, 

que trata do Pedido de Rescisão formulado por Camilla Grello Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 
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a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do pedido; e, caso seja aceito pelo 

plenário, opina-se pela improcedência, com a manutenção dos termos consubstanciados no 

acórdão guerreado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer e dar 

provimento parcial ao pedido, passando a julgar as contas irregulares, sem devolução de valores 

e manter a multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) pela intempestividade. 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 2016/50823-7, que trata do Pedido de Rescisão formulado por 

Sebastião Ferreira Neto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

que solicitou a sua retirada de pauta, e retornar na próxima Sessão Ordinária. Esgotada a pauta 

de julgamentos, Sua Excelência informou existir assunto na MATÉRIA ADMINISTRATIVA: 

Conforme material distribuído aos senhores conselheiros na sessão ordinária do último dia 26 

de julho, submeto a apreciação plenária as propostas de resolução que autorizaram a 

celebração de convênios por este Tribunal com as seguintes instituições: Escola de governança 

pública do estado do Pará cujo objeto é a realização de curso on-line para servidores, 

membros e jurisdicionados deste tribunal. Faculdade Maurício da Nassau, Belém, visando dar 

benefícios especiais aos servidores e seus dependentes que vierem a ingressar nos cursos 

oferecidos pela entidade. A matéria foi encaminhada pela escola de contas Alberto Veloso, 

tendo obedecido a regular tramitação obtendo manifestações favoráveis da procuradoria desta 

Corte de Contas. Senhores, este item número um, principalmente, muito importante, isso já faz 

parte de um diálogo com a escola do governo do estado, a escola de governança pública, 

antiga escola de governo. E eu quero elogiar a nossa escola de contas, doutora Rosa Egídia, 

doutora Milene, creio que o conselheiro Nelson Chaves enquanto estava à frente deve ter 

participado dessa discussão. Qual é a ideia? Unir essas escolas de contas que temos hoje, 

entorno não sei se oito ou 12 escolas que nós temos, escola do TCE, escola da magistratura, 

escola de governo, então vamos unir essas escolas para que a gente faça um trabalho em 

parceria. Esse é um passo que estamos dando e que eu considero da maior importância para 

todos nós. A matéria foi posta à luz das discussões. Em não havendo, foi, então, submetida ao 
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processo de votação. Aprovada a matéria por unanimidade, foi consubstanciada através das 

Resoluções n.ºs 18.836 e 18.837, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não só aprovo, como aplaudo a iniciativa 

desejando que ambas sejam absolutamente revestidas de êxito em benefício do tribunal, 

consequentemente do estado do Pará e meus cumprimentos internamente à escola de contas e 

também, logicamente, à administração da casa.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Desejo que nós consigamos fazer esse trabalho 

muito importante para membros e servidores da nossa casa e até fazer um registro na forma de 

agradecimento ao governo do estado através da escola de governança pública que procurou 

dialogar conosco. Nós vamos fazer um trabalho de parceria, um trabalho integrado, 

certamente colheremos bons frutos. Senhores, eu quero agradecer a boa vontade dos senhores. 

A palavra ficou à disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Excelentíssimo Senhor Presidente, senhor Nelson, eu queria pedir a paciência 

dos senhores, pois vou confessar a vocês que o meu coração transborda de alegria com 

algumas coisas que têm acontecido no estado e os senhores que não são paraenses e alguns 

dos paraenses, eu quero contar uma breve história da nossa cidade de Belém. Nós tivemos um 

momento áureo que foi a época da borracha, onde esta borracha foi um material estratégico 

para o mundo como hoje é, digamos, o Petróleo. A borracha que existia na Amazônia era no 

Pará e no Amazonas. Nesse momento, o volume de recursos que movimentava a economia 

desses dois estados era tão grande que permitiu que fornecesse em Manaus e em Belém duas 

cidades que eram absolutamente mais modernas do que as do resto do país, mais moderna do 

que o Rio e Salvador. Não se fala nem São Paulo, que São Paulo ainda era pequeno na época. 

Tão moderno e progressista que permitia com que os nossos administradores contratassem 

engenheiros, arquitetos, urbanistas que trabalhavam na Europa. E algumas dessas pessoas, 

desses administradores como o Antônio Lemos, eles conseguiram projetar Belém um século na 

frente. Um século na frente. Obrigado Antônio Lemos. Necessariamente foi ele que pensou? 

Não, ele tomou a decisão. E dentro da humildade dele, da razoabilidade, da inteligência, 

sobretudo, porque humildade é um sinônimo, é uma coisa, vem muito próximo de quem é 

inteligente, é saber que o conhecimento não preside todo dentro de si, ele foi buscar os 

melhores. Nessa época houve um boom imobiliário porque o volume de recursos era grande, 
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era mão das pessoas e permitiu um crescimento ordenado da cidade, planejado. E Antônio 

Lemos, àquela altura, desenhou vários bairros daqui contornando, inclusive, as áreas 

alagadiças. Veio o debaque da borracha com a produção na Malásia, um custo muito mais 

baixo e o Pará viveu 40 ou 30 anos de profunda - em especial Belém - depressão econômica, 

especialmente o mercado imobiliário que só foi retomado conquanto da guerra. Porque foi 

feito aqui então uma base área, naval, exército. Patrocinaram recursos também dos Estados 

Unidos, uma base brasileira, americana, de defesa contra as potências do eixo. Naquela época 

então, eu estava estudando recentemente, conselheiro Cipriano, em um texto me dado por um 

colega nosso, do filho dele, o Raul Neto, a segunda légua patrimonial começou a ser 

distribuída e foi então que foram passadas estas áreas que hoje pertencem à marinha, ao 

exército, à aeronáutica e que junto com a vinda desses agrupamentos militares vieram 

residências, vieram alojamentos para essas pessoas, foi o segundo grande movimento 

imobiliário dentro da cidade de Belém e que redesenhou também Belém e criou uma situação 

que a muito tempo nos causa um desconforto, que são áreas muito grandes que relativamente 

elas, apesar de preservadas, mas também elas imobilizaram o crescimento da cidade. Mais 

recentemente com um programa Minha Casa Minha Vida, com os recursos colocados na Caixa 

Econômica por uma lei ainda do governo do Fernando Henrique, mas depois foi apropriada já 

no governo do presidente Lula, houve um novo boom imobiliário no Brasil todo, que nem 

acompanhou Belém e nós vimos então a construção de uma quantidade enorme de prédios, 

arranha céus, mas já de uma forma desordenada onde fez com que essa cidade que outrora era 

tão agradável, se transformasse nessa cidade caótica, com engarrafamento onde eu, para vir 

da minha casa que são apenas três quadras daqui, se eu vier de carro eu levo 15, 20 minutos 

no engarrafamento de três quadras. O que eu estou fazendo essa repristinação, essa 

recordação é para dizer o seguinte, algumas decisões elas marcam o tempo, elas são 

absolutamente definidoras de um futuro. Eu tive - obrigado meu Deus - o privilégio de ter ido à 

Nova Iorque ver aquele Central Park. De ter ido à Londres e ver o tal do Hide Park. Ou ido à 

São Paulo e ver o Ibirapuera. E a felicidade, incontida de ver aquele ambiente tão gostoso, 

público, me também vinha acompanhado de uma profunda dor de cotovelo de morar no meio 

da Amazônia e eu não poder vivenciar aquilo dentro da minha cidade, desculpa, eu sou 

barrista nesse episódio. E na semana passada o governador Simon Jatene tomou uma posição 
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de Antônio Lemos, na minha visão. Conselheiro Nelson Chaves há muitos anos vem falando da 

apropriação por parte da cidade daquela área relativa ao aeroclube. São 60 hectares, não é 

conselheiro Nelson 60 hectares. 600 mil metros quadrados. É uma área enorme. Conselheiro 

Nelson Chaves, tem que tirar o chapéu, insistência é muito importante, conselheiro, a sua 

persistência. Aparte do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Só lembrar que teve outras conquistas. Lembrar vossa excelência da luta da persistência do 

conselheiro Nelson, por exemplo, com o presídio que era lá na cidade velha, uma luta de anos 

e anos e hoje veja o retorno que trás para a cidade. Como também o teatro da paz. 

Exatamente. Então é mais uma grande conquista que fica para a cidade, para o povo do Pará e 

uma das sugestões do conselheiro Nelson. Mas, enfim, têm que tirar o chapéu aproveitando 

esse gancho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Essa 

persistência, conselheiro Luis Cunha, onde ele vem mostrando a oportunidade que tem Belém 

de ter aquela área preservada e que pode ser ocupada e que pode ser destinada ao uso público 

porque, poxa, uma Angra dos Reis é muito bacana, mas é de uso particular, o cara só pode ir 

de lancha e uns poucos podem, mas o Ibirapuera todo mundo pode. É da população, é de 

apropriação da cidade. Conselheiro Nelson, de maneira muito inteligente ele foi conduzindo 

desde o brigadeiro anterior ao brigadeiro atual, mapeando com muito cuidado, conselheira 

Lourdes, onde pisava porque sabe que suscetibilidade das pessoas às vezes atrapalha projetos 

grandiosos. E às vezes o cara achar que passou por cima dele, ele de repente põe o pé, 

embarga o negócio por décadas, porque às vezes a oportunidade ocorre naquele momento. Ele 

conseguiu junto ao brigadeiro a sensibilização de que mais do que: “vamos fazer uma troca”, 

de que aquela área não era uma área da aeronáutica, era uma área de Belém, que Belém deu à 

aeronáutica em um momento específico da história por uma necessidade específica, mas que 

aquilo pertence ao povo de Belém e que aquilo pode ter uma destinação absolutamente icônica 

para a cidade que preserve isso para os próximos 50 anos, 100 anos. E quando ele conseguiu 

ouvir aquelas palavras de concordância, como se diz? De apreço não, de dizer: “olha, gostaria 

de participar disso”, como fez, aliás, o general do exército que cedeu e fez a escola militar aqui 

depois de muitos anos. E vários, talvez, têm arguido por ela, o brigadeiro disse: “não, eu 

também quero participar da história de Belém”, eu gostaria de dizer: “mas faça o seguinte, 

melhor, não vou lhe trazer nenhum tipo de incômodo, não vou impor troca nenhuma, peça para 
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ser pedido isso, dado”, e o conselheiro Nelson, parabéns, conselheiro Nelson, o senhor foi no 

momento certo ao Jatene, governador, e disse: “governador Jatene, este é o momento para se 

pedir”, o governador na hora disse: “será?”, “não, faça isso”, e o governador agindo, eu 

queria então formular a razão dessa fala de introdução, é para formular votos de aplauso, de 

congratulações à iniciativa do governador. E eu tive a oportunidade de ver, conselheira 

Lourdes, o texto elaborado pelo governador pedindo, me foi cedido, o texto dele pedindo a área 

do aeroclube ao brigadeiro. E eu vi nos jornais isso, por isso não é segredo de todos, ele já 

disse: “olha, eu tenho muita simpatia para com isso, com este projeto”, eu comecei a sonhar 

desde então do que nós podemos fazer daquele parque, das sumaumeiras que podemos plantar 

lá e fazer um local agradável. Nos campos de futebol para as crianças brincarem, nas quadras 

de skate e nas tantas outras coisas que podem ser feitas, que humanizem a nossa Belém. As 

cidades têm que ser locais gostosos de se viver, não podem ser apenas locais de trabalho. O 

que faz o humor das pessoas pela cidade é gostar dela. Uma cidade feia todo mundo enfeia ela 

mais um pouco porque não valoriza, uma cidade bonita todo mundo faz questão de limpar a 

porta da sua casa. Aliás, dizia o John Adams, terceiro presidente americano: “no dia que o 

cidadão entender que quando ele limpar a porta da casa dele rapidamente a rua toda estará 

limpa, porque se cada um limpar a sua porta nós vamos entender o que é uma cidadania”. 

Então eu queria, se o senhor Luis Cunha propuser aos senhores conselheiros, que a gente 

mande essa congratulação pela iniciativa ao governador Simon Jatene e peço vênia, a ter me 

antecipado em falar nisso ao conselheiro Nelson Chaves, mas sei que nesse caso que é de 

muito carinho no coração dele, ele não se sentiria à vontade de falar com a efusividade no 

momento que eu falo até porque é uma coisa caríssima a ele, porque são mais de 20 anos. 

Desde 89 o conselheiro Nelson, aliás, façamos outra justiça ao governador Simon Jatene, ele 

não suprimiu do texto que ele mandou ao brigadeiro a perseverança, a diligência, a 

obstinação, a defesa que o conselheiro Nelson faz do projeto, tem um parágrafo específico 

onde o governador cita essa perseverança e que faz, conselheiro Nelson, com que pessoas 

como o governador Simão Jatene e o senhor realmente escrevam seus nomes não nas ruas da 

cidade, mas no coração das pessoas o registro da sua passagem por essa terra. E aí eu 

acredito, talvez, Cipriano, que os nossos netos podem estar no futuro falando, teve um sujeito 

que lutou durante muito tempo e que se uniu com outros sujeitos e que ele olhou o futuro e 
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previu que isso era bom para nós. Porque, amigos, não sei se vocês já viram uma fotografia da 

praça Batista Campos ou da praça da república, antiga onde as mangueiras são fininhas como 

as citadas aqui. E eu fico vendo aquilo, parecia um descampado e hoje nós passamos e têm 

aquelas árvores frondosas, uma sumaumeira com quatro, cinco metros de diâmetro, mas aquilo 

foi uma arvorezinha fininha no determinado momento. Como quando eu vou para casa todos os 

dias e admiro e saboreio estas samaumeirazinha, irmã das outras duas, que eu também a vi 

pequenininha aqui no campo e hoje ela já está frondosa, bonita, dando um sabor gostoso na 

minha volta para casa. Então este eu acho o momento de comemoração para Belém. Mas não 

só de comemoração, um momento de união de todos, por uma causa que é de todos, é bom para 

todos, é bom para a nossa geração e bom para as gerações vindouras. Para nós de termos 

cumprido uma obrigação, mas as gerações vindouras, as gerações que vão vivenciar algo que 

pode ser excepcional para a cidade, isso que eu queria, com regozijo no coração, realmente 

comemorar com vocês este momento e exortar todos, para que nós nos unamos e digamos: 

“brigadeiro, governador, presidente, secretário geral da ONU, isso é importante para nós, nos 

devolva essa área para que possamos dar destinação para o nosso povo”. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria até pedir vênia, 

pedir a tolerância dos companheiros no plenário e também dizer ao conselheiro André que 

respeite um pouco a idade. Eu estou suando, não está calor. Eu acho que é uma coisa pequena, 

apenas para complementar para os que não conhecem, nossos companheiros novos aqui. Cada 

vez mais a convicção da mão de Deus no caminho das pessoas. O conselheiro André falou 

muito na sumaumeira frondosa, quero dizer conselheiro Cipriano, conselheira Lourdes, 

conselheiro André, demais companheiros, frondosos são os corações de vossas excelências. Eu, 

obviamente, não tocaria nesse assunto no plenário e tive esse sonho quando estava na 

companhia do conselheiro Cipriano e ele foi um dos que me conduziram à presidência da 

câmara. Vossa excelência, conselheiro André, passou brilhantemente, mas já não estávamos 

nós dois, vossa excelência foi depois de nós. E por essa generosidade lá atrás manifestada por 

ele e por muitos companheiros, eu tive a oportunidade de algumas vezes exercer interinamente 

a prefeitura de Belém. E aquela área da atual Júlio César que é a estrada para o aeroporto, 

doutor Felipe, a época em que eu sempre digo que sou um ex-engenheiro, estive à frente do 

departamento nacional de obras de saneamento neste estado, nesta terra. Nós tivemos 
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oportunidade para mim muito gratificante até hoje de poder recuperar em uma área urbana de 

Belém cerca de 50 hectares de alagados, projeto maravilhoso, não meu, mas o projeto do BNH 

que era o projeto Promorar e que recuperamos 50 hectares de terra para que lá estejam 

edificadas hoje cerca de 1.800 habitações, trazendo para Belém novamente uma área 

encharcada que de resto não pertencia a Belém. E logo em seguida, depois que deixei a 

atividade técnica e fui exercer o mandato para mim muito honroso, conferido pela população 

de Belém, quero dizer que aqueles poucos encargos ou cargos que tive na vida, eu acho que 

nenhum me honrou tanto, conselheiro Cipriano, quanto ter sido vereador da minha cidade. 

Todos os outros, deputado, conselheiro, como dizia o saudoso deputado Everaldo Martins, 

quando se faz uma política com seriedade, com idealismo, dizia que o vereador ele era o 

assistente social de paletó e gravata, porque o vereador, e eu dizia tanto, Cipriano me 

acompanhava nisso, algumas coisas: “o vereador não tem que viajar para fora, tem que viajar 

para o subúrbio da sociedade, tem que conhecer profundamente os anseios da população e 

procurar dar o seu suor, seu sangue e algumas lágrimas no sentido de reduzir essas diferenças 

sociais, essas desigualdades que ainda hoje avassalam os brasileiros”. E eu vinha com aquela 

imagem do promorar impregnada na minha cabeça, chego à câmara, assumo eventualmente a 

prefeitura e vai um dia uma repórter da TV Liberal e me pergunta o que eu sonharia como 

prefeito interino para Belém. Eu disse, “olha, eu tinha trabalhado logo adiante, eu sonho muito 

que um dia essa área que outrora foi nossa e que Belém magnanimamente cedeu para a força 

área na medida do conflito mundial, que essa área voltasse para a nossa cidade para que todos 

a pudessem desfrutar, do pobre ao rico, do velho ao novo, enfim, rearborizar. Nós temos hoje 

em andamento e o conselheiro Odilon acaba de vir do NAEA com uma especialização, área 

também que a nossa conselheira Rosa conhece tão bem, da nossa cidade, a nossa prefeitura a 

Lourdes que tão bem cuidou no município lá de Irituia, eu tenho a honra de pela ação dela ser 

filho também. Dizer o seguinte, o Utinga onde eu andei muito como técnico da Cosanpa, meu 

pai foi diretor do departamento de águas, vivi um pouco da minha infância onde o Evandro 

Chagas que vai ser homenageado aqui na nossa sexta de integração, fazia pesquisa dos 

macacos na febre amarela e os americanos coletando as borboletas coloridas na mata do 

Utinga eu dizia ao governador: “o Utinga já tem a floresta, nós queremos reflorestar o 

aeroclube porque ficou uma área careca. E eu disse que Belém deveria solicitar. E essa luta, 
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senhor presidente, querido amigo doutor Felipe, vem de 1989, onde houve um convencimento 

ao longo desse tempo da sociedade. Mas aqui ali, a gente sabe, o Cipriano, a família dele, 

muitas ligações também com as forças amadas que nunca tive nenhum problema para discutir 

com as forças armadas em todos os níveis, o Promorar precisou da ação benevolente, 

patriótica da aeronáutica e da marinha permitindo que fizéssemos um aterro. Estou fazendo 

comercial, mas eu vou contar uma história, o André mexeu fundo na minha alma, no meu 

coração. A recusa de disputar mandatos eletivos que ganhariam, não, não sei, essa luta vem de 

89, mas que não fosse tisnada a ideia para dizer uma pretensão eleitoreira. Eu disse para o 

governador: “esse projeto vale muitos mandatos que eu pudesse ter tido, pois é um projeto de 

cidade, não é partidário, não tem grupo”. E nós então fizemos essa proposta para que Belém 

pudesse e as forças armadas, naturalmente poderiam ser um grande empecilho para isso. E aí 

me reportando ao Promorar. No aterro, conselheiro André Dias, precisa fazer de dois milhões 

e 100 mil metros cúbicos de terra. Isso representa aí por baixo, se tivéssemos caçambas de 10 

metros cúbicos, 210 mil caçambas para fazer um aterro daquela área. Nós temos que passar 

pelo meio de conjuntos residenciais já existentes, problema de acidente enormes, inimagináveis 

e as forças armadas permitiram se construísse uma rodovia empiçarrada por dentro das áreas 

das forças armadas para que nós pudéssemos fazer no prazo e entregar a obra dentro daquilo 

que o ministro determinava sem que tivéssemos, com a graça de Deus, registrado nenhum 

acidente, nenhum atropelamento, coisa alguma. Então não é difícil quando a proposta é séria 

nós conversarmos. Mas aí o parque veio, a sociedade ao longo do tempo, os poderes, a 

Câmara de Belém, Assembleia Legislativa, enfim, artigos, associações de classe, CREA, OAB, 

todo mundo trazendo, mas olha o tempo que luta isso e apenas eu dizer o seguinte, estou aqui 

envolvido no meu maior galardão e o meu maior galardão é ser cidadão de Belém, isso 

ninguém tira.  Vou ser ex-vereador, ex-deputado, ex-conselheiro, daqui a pouco saio, mas 

cidadão de Belém, espero que eu ainda esteja distante disso, só vai acabar quando nós formos, 

como o meu pai dizia, para a cidade dos pés juntos. Então essa era a luta da cidadania. E eu 

estive aqui, me reportei à presidente da República, ministro da defesa, recebia a reposta de 

uma, de outro nem tanto e logicamente ajudado, Cipriano também tem uma participação nisso, 

porque tem ligações em função da atividade profissional, da sua família, todo mundo, enfim e 

aqui dentro. Mas queria dizer isso porque estou convicto cada vez mais da grandiosidade da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1143

mão de Deus sobre nós que este tribunal tem muita participação, 29 anos depois. Veja bem, e 

como eu devo isso também a nossa escola, doutora Rosa, doutora Milene, presidente, a coisa ia 

e voltava. E eu tinha uma grande preocupação, porque aqui e ali, ao longo de sofrer durante 

esse tempo todo, alguns sorrisos irônicos: “isso é maluco, isso não vai acontecer nunca”. 

Porque eu tinha que chegar, uma autoridade maior que pudesse negociar, minha voz muito 

fraca, muito frágil, para que a gente pudesse fazer esse apelo, este pedido. E ao longo do 

tempo vem a nossa sexta de integração. Veja lá presidente Rosa da escola, como a coisa é na 

vida, sexta de integração. Nós aqui nesta bancada fazemos a congratulação ao general 

Ferreira que era o comandante militar do norte, eu tive também na minha vida, alegremente, 

uma grande relação funcional com a marinha enquanto diretor do DNOS, porque onde hoje 

está Mangal que teve uma grande inspiração do conselheiro André Dias como na Estação das 

docas, pena que algumas vezes as pessoas não dizem isso, não é conselheiro? Jogam embaixo 

do tapete. Mas vossa excelência foi o grande sonhador da estação das docas, se não conhece 

eu estou dizendo aqui que isso é absolutamente verdade. E a decisão de fazer a estação das 

docas lá, repaginada veio da cabeça do conselheiro André Dias. E naquela altura, o que 

acontecia? Nós fizemos a sexta de integração, eu tive lá no passado a ligação com a marinha, 

nós fizemos o cais do quarto distrito naval e só coincidência da vida. O almirante daquela 

época quando eu era diretor do DNOS é o pai, já é falecido, do atual comandante da marinha 

que é o almirante Leal Ferreira. Quando fizemos a sexta de integração aqui que surgiu por 

todos nós nesse plenário para convidar os jurisdicionados, surge a escola militar, ali onde é o 

instituto projetado pelo Antônio Lemos, beleza aquele prédio. E eu digo aqui, lembrando 

Fortaleza, terra do nosso procurador que muitas vezes ia quando ainda jogava uma bola na 

vida, hospedar no colégio militar. Chegava aqui e dizia: “mas Fortaleza tem o colégio militar 

e por que Belém não tem um colégio militar?”, isso ficou do sonho do adolescente. Veio o 

general Ferreira, amigo do conselheiro Cipriano que o condecorou, inclusive, com o nosso 

mérito Serzedello Correa, acertadamente. Eu fiz uma manifestação me congratulando com o 

general com a instalação do colégio militar aqui em Belém. Daquela manifestação nossa o 

presidente Luis Cunha foi convidado para um almoço do quartel general eu também fui 

acompanhá-lo. A nossa sexta de integração e aí entra muito o Tribunal de Contas nisso, mas 

muito. Conversamos com o general, na conversa muito afetuosa, vossa excelência, conselheiro 
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Cipriano, conselheira Lourdes sabe disso também. Eu disse ao conselheiro Luis Cunha na 

mesa, nós éramos uns 12 convidados naquela altura, uns 15 na mesa, ele deve se lembrar disse, 

eu disse: “olha, eu estou com uma proposta meio audaciosa para o general aqui, a nossa sexta 

de integração é para trazer os nossos jurisdicionados, eu estou com vontade de convidar o 

general para ir lá bater um papo conosco, será que ele aceita?”. Intempestivamente, quem 

sabe, disse: “general, quando acabar aí a reunião com os seus convidados, o senhor nos dá 

dez minutos para o presidente e para mim?”, ele disse: “perfeitamente”, e fomos conversar em 

uma sala reservada com o general. Expusemos o que era sexta de integração e com muita 

cautela o presidente e eu formulamos o convite para o general. Quero dizer, conselheiro 

Odilon, literalmente, o convite desta casa para o general emocionou o general, procurador, ele 

pegou a agenda, lembra-se conselheiro, embarcou imediatamente, afastou alguns 

companheiros e disse, “eu vou com vocês”. O general veio fazer a conferência, Cipriano 

colocou justamente a medalha no peito do general. Mas nessa chegada dos convidados o 

presidente já ia para o auditório, conselheiro André e o presidente mandou me chamar: “olha, 

vão chegar as autoridades, vem me ajudar a recebê-los aqui”, eu vim. Naquele momento 

estava o irmão de vossa excelência, deputado Celso Sabino e eu travei conhecimento com o 

almirante que depois veio a ser homenageado por nós e pelo brigadeiro na época, no meio do 

ano passado, Paulo Borba que teve o prazer, nós tivemos o prazer, a conselheira Rosa, 

conselheira Milene e eu próprio de convidá-lo quando ele veio fazer aqui a exposição para a 

sexta de integração e viram da forma como ele nos recebeu lá. Naquela conversa houve uma 

reativação desses contatos e eu pedi a ambos que gostaria de fazer uma visita, não disse 

assunto. Almirante para tratar de algum assunto que me levava lá aos anos passados, reviver 

essa história que alegremente foi revivida e nós todos comprovamos aqui pelos encontros que 

tivemos e fui ao brigadeiro Paulo Borba, esse eu fui assustado porque a conversa que se tinha 

era que a aeronáutica não transigiria, que ia cobrar do estado um dinheiro pela troca do 

patrimônio. Fui, levei um dossiê que formulamos ao longo do tempo, ele chamou um oficial, 

conversamos, saí. Encontrei em uma outra ocasião com ele, ele na presença dos comandantes 

militares dizendo que o processo foi excelente, o projeto era muito bom para Belém. E quando 

chegou aqui na conferência magnífica que ele fez sobre a construção dos aeroportos na 

Amazônia, coisa importantíssima que todos nós conhecêssemos como de fato aconteceu, ele ao 
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final da conferência, Cipriano, ele me abraçou e disse: “eu estou de saída, vá ao governador e 

convença porque este projeto é muito bom para a sua terra”, o almirante brigadeiro Paulo 

Borba. Eu fiquei entusiasmado, disse que ia contar para o governador e ele: “pode ir”. Fui, 

falei com ele: “governador, está acontecendo isso”, o governador vem acompanhando isso ao 

longo do tempo. A coisa evoluiu, o brigadeiro foi substituído, veio o excelentíssimo brigadeiro 

que hoje está à frente do Comar, brigadeiro Carlos Minere de Sá. Veio aqui assistir a 

conferência do Almirante. Ao final da conferência fomos reunidos na sala da presidência e eu 

lá pedi a ele sem tocar no assunto: “quero uma audiência com vossa excelência”, ele disse: 

“com o maior prazer, vá lá”. A audiência coincidiu no dia que o nosso bicolor chegava de 

Brasília comemorando aquele título no planalto. O Cipriano já ficou agoniado aqui, mas vai 

passar rápido. Cheguei lá, conversei. Esse é o dado importante. Estava conversando com o 

brigadeiro e eu vou relatar aqui porque é público, não é uma história em quadrinho, é uma 

história que envolve interesse público de alta relevância e levei um dossiê e quero dizer como 

sou grato a vossa excelência, conselheiro André Dias, só de fato a magnanimidade do seu 

coração de tratar um assunto desse e tentar que a casa se associe, que eu sempre tive o 

cuidado. Eu recebi várias manifestações de conselheiros, mas nunca fui em busca de um 

envolvimento de uma instituição. Embora uma causa, na minha visão, modestamente do mais 

alto interesse público. Conversei com ele, ao chegarmos na fotografia aérea do aeroclube ele 

disse: “eu vou ser padrinho da ideia também”, e conversamos e nessa ideia disse: “quem dera 

que no meu tempo de comando eu pudesse fazer essa doação para a cidade de Belém”. Nós 

estamos sendo gravados e houve uma notícia no jornal que o conselheiro André se referiu. Os 

adjetivos que ele disse eu também vou me privar de dizer aqui a respeito do projeto, cabe a ele 

dizer, fiquei apenas na palavra simpatia, onde a força aérea, pela palavra do seu comandante, 

maior comandante na região disse a mim que simpatiza e apadrinhará o projeto. É um projeto 

difícil e fui e comuniquei ao governador que teve e eu tive convívio com o governador lá na 

parte técnica, na parte partidária, mas quero dizer aqui, comigo, em um episódio como esse, 

excede em correção, porque não precisava, presidente, o governador do estado requerer para 

o seu estado uma área que eu acho que é importante, reconhecida pelos comandantes da 

própria força aérea brasileira e mencionar que tinha sido uma humilde iniciativa minha, ele 

não precisava fazer isso. Ele fez isso, por um gesto de extrema generosidade que guardarei 
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comigo para sempre. Então penso que esgotamos em todos os níveis os passos que eu poderia 

dar, convencer a maior autoridade do estado para em nome do estado solicitar ao ministério 

da defesa por meio do comandante do primeiro comando aéreo regional que esta área seja 

devolvida para a nossa cidade para o bem de todos. Nós faremos o que ali? Digo: “alguma 

coisa assemelhada ao parque do Ibirapuera, temos uma área menor, quem sabe um lago, o 

reflorestamento, mas é o coroamento nesse momento, lhe agradeço muito, conselheiro André, 

do meu limite”. Fui como cidadão, escrevi ao ministro, escrevi à presidente da república que 

eu tenho direito constitucionalmente de fazer alguma coisa para a minha cidade. Não houve 

coloração político partidária, nós tivemos o cuidado, tipo assim, com algodão entre cristais 

para que não houvesse ciumadas, enfim, é realmente quem pode reivindicar em nome da nossa 

sociedade, seria o governo do estado para que esta área não seja trocada, esta área seja 

devolvida para o bem-estar, para o conforto da nossa população e que isso possa ser 

efetivamente concretizado. Me resta, novamente, agradecer muito, conselheiro André, por sua 

generosidade abordar esse tema, o apoio permanente dos companheiros aqui que eu tenho 

tido, mas que jamais extravasei para não haver nenhuma confusão, mas eu me sinto muito 

honrado. Muito acima de conselheiro, ex-deputado, vereador, eu tenho a consciência, e outra 

coisa, a vida passa, aquele quadro que eu sempre olho ali e digo que está por cima de nós ele 

mostra que nós todos passaremos, as instituições ficam. Quando iniciei e quando pensei nisso, 

era, ainda que posso dizer assim, um jovem vereador, presidi a câmara da minha cidade, 

sonhava com uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Não tenho mais para 

essa área a expectativa que tive há 29 anos, não interessa o tempo que isso passe, o que isso 

tenha acontecido. Mas eu espero que nossos descendentes e eu ter a consciência que no limite 

das minhas forças, pequenas, eu pude tentar fazer alguma coisa que amanhã possa servir de 

uma melhoria significativa de vida para a nossa população. Conselheiro André, muito grato a 

vossa excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Já falei e endosso tudo o que foi dito pelo conselheiro André, faço minhas as 

palavras dele e também aproveito mais uma vez para parabenizar o conselheiro Nelson pela 

perseverante iniciativa, que Deus nos abençoe, repito. Estou de acordo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só abrindo um parênteses 

para eu ratificar, se não tivesse a sexta de integração nós não estaríamos em contato com as 
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autoridades militares, eu não estaria, vamos dizer, estimulado para que isso fosse feito. 

Portanto se isso algum dia concretizar eu não posso deixar de reconhecer que o nosso tribunal, 

a nossa escola, nossos companheiros foram definitivamente responsáveis por isso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Meus parabéns e eu voto na íntegra com muita honra, fazer parte desse momento histórico. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, rapidamente eu quero agradecer ao conselheiro André de forma brilhante, poxa 

vida, nos emocionou a todos, conselheiro Nelson ficou feliz, guardando no coração e guardará 

para sempre, mas eu também fiquei muito feliz pelas palavras de vossas excelências dirigidas 

ao irmão nosso. E eu confirmo essa luta do conselheiro Nelson, fui vereador com ele e ainda 

não vi alguma sugestão, contribuição do conselheiro Nelson que não fosse nessa direção 

grandiosa, encantadora e importantíssima para a nossa cidade e para o bem das pessoas, 

como ele sempre fala. Eu testemunhei a luta dele para transformar o presídio São José, 

testemunhei a luta dele para evitar prejuízo e abalos no teatro da paz, como testemunho 

testemunhei e testemunho se Deus permitir vou confirmar e testemunhar também a construção, 

execução, efetivação desse projeto que é a transformação do espaço lá, do aeroclube, 

conhecido como aeroclube. Eu rapidamente, senhor presidente, sei da dificuldade imensa como 

o conselheiro André já falou sobre tudo isso de se avançar nessa direção. Conselheiro Nelson 

com as suas limitações ele avançou e graças a Deus conseguiu dar esses passos importantes. 

Veja bem que envolve esfera federal, estadual, o município de Belém, as entidades, ou seja, 

todos abraçam a causa. Também serve para uma reflexão nossa, que ali nós percebemos 

algumas divergências, como o conselheiro Nelson enfrentou, enfrenta e como o conselheiro 

André colocou muito bem, às vezes alguns projetos ficam guardados por anos por questões 

absolutamente que não são importantes. Por que a reflexão? Tivesse a união, percebesse que 

projetos, todos nós, todos, independente de partido, na direção de buscar os benefícios para a 

nossa sociedade como está acontecendo agora. Talvez só agora, mas graças a Deus aconteceu 

agora, no entorno desse projeto, imagina quantos outros projetos não teríamos aqui no nosso 

estado. Então parabéns ao conselheiro André, agradeço a vossa excelência por trazer assunto 

de tão importância para nós apenas lembrarmos do nosso companheiro Nelson com grande 

luta, história que ele tem aqui em Belém, no estado do Pará, isso era sempre reconhecido por 
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isso, homem íntegro de grande contribuição para a sociedade. Então veja bem, vai verificar 

qual foi e qual será e quantos ainda vêem contribuições do conselheiro Nelson, são 

fundamentais e importantes. Todos que avaliam isso percebem e assinam, não há o que se 

questionar. Obrigado conselheiro André, parabéns conselheiro Nelson. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu parabenizo o estado 

por essa iniciativa e conselheiro Nelson, vossa excelência, a perseverança que vossa excelência 

deu a esse projeto demonstra a todos nós que aquilo que nós sonhamos e desejamos de bem 

para o próximo, de forma fraternal e nossa cidade Belém, a cidade que vossa excelência 

nasceu merece isso. Eu poderia dizer o seguinte, viva hoje, o estado do Pará por essa 

iniciativa, viva o conselheiro Nelson pela ideia que vossa excelência gestou lá no início e pela 

perseverança, principalmente, que vossa excelência teve em torno do assunto. A história que 

vossa excelência colocou e conselheiro André trouxe muito bem, mostra que vossa excelência 

foi incansável nesse projeto. E naturalmente, algo importante, que ocorra, que a sociedade 

acolha, quando o projeto ele é bem-vindo, todos em torno dele acabam se somando. Então eu 

parabenizo, conselheiro André, por ter trazido essa lembrança, viva o estado, parabéns 

novamente a vossa excelência. Vossa excelência sabe, eu li o seu Dossiê e naquela 

oportunidade quando vossa excelência mostrou eu já lhe disse que a possibilidade de sucesso 

naquele momento era muito grande, porque era uma pretensão justíssima, parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Eu acompanho a justa proposição do conselheiro André. Louvo a sua feliz iniciativa, 

parabenizo com enorme alegria o conselheiro Nelson Chaves por nosso ensinar que vale a 

pena ousar, sonhar, pela sua ideia, pela sua atitude visionária e persistente que acabou 

contagiando as demais autoridades envolvidas e vem premiar a nossa sociedade com um bem 

público de valor inestimável. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Gostaria também, como todos os 

conselheiros que me antecederam, de parabenizar a iniciativa do conselheiro André de trazer 

aqui para a discussão do plenário esse fato, fazer essa proposição e louvar o conselheiro 

Nelson, dizer que todo o grande ato, todo o grande feito ele não ocorre senão depois de muito 

sacrifício e resiliência daqueles homens públicos que se dedicam a causa maior que é a causa 

do bem social, do bem dos seus concidadãos e o senhor, certamente é um desses homens 
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públicos que traz muito orgulho para o estado do Pará que o seu legado vai permanecer vivo 

durante muito, muito tempo e a população e o estado do Pará vai se orgulhar de mais uma vez 

de um empreendimento que tem sua participação, sua determinação, seu caráter e sua luta. 

Parabéns a todos os envolvidos nisso, inclusive o tribunal e a escola de contas que criou um 

ambiente propício como o conselheiro Nelson para que isso pudesse de fato florescer como 

veio a acontecer. Parabéns a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Meus amigos, 13 horas, 22 minutos, 48 segundos, mas nós 

não poderíamos ter uma forma mais agradável de encerrar esta sessão de hoje. Fiquei muito 

feliz com a surpresa apresentada aqui pelo conselheiro André Dias, discurso maravilhoso 

porque nos apresentou informações preciosas da nossa história, um momento feliz da 

economia que a gente viveu aqui, que proporcionou a construção e obras maravilhosas como o 

teatro da paz. E um colega se reportando a outro, reconhecendo o valor do outro, a luta do 

outro, foi o que aconteceu hoje aqui, conselheiro Nelson Chaves, um reconhecimento a luta de 

vossa excelência que já vai completar quase 30 anos, é muito tempo. É muito tempo. Mas que 

eu acho que agora o passo maior foi dado, o projeto ficou robusto porque ganhou o apoio da 

maior autoridade do estado que é o governador. Tem legitimidade para isso. E acho até é quem 

tem condições de realizar o projeto que eu acho que para a prefeitura fica um pouco mais 

difícil, é um projeto caro. Mas o governador, o nosso governador é um idealista, acho que foi 

um encontro desses sonhos. Porque em breve o governador vai fazer uma outra surpresa para 

todos nós, vai nos entregar o parque do Utinga, a gente não está acompanhando e ele está 

falando pouco. A obra está muito bem adiantada, uma obra de uma arquitetura perfeita do 

ponto de vista da visão Amazônica. Então eu tenho certeza que o governador vai realizar esse 

projeto se ele for autorizado pela aeronáutica, ainda no governo dele, ainda tem dois anos 

para isso. Tudo indica, é muito provável que seja o seu último mandato de governador e ele 

para fazer o que fez, significa que ele está determinado a concretizar esse projeto. Temos que 

trabalhar mais nesse campo político diplomático. E eu não tinha me dado conta da pequena 

contribuição que todos nós demos, não tinha me dado conta, vossa excelência também conhece 

isso na abordagem que fez aqui. Não tinha me dado conta que a sexta de integração teria 

contribuído e realmente, aqui refletindo contribuiu. Isso é esforço de todos nós que 

participamos, prestigiamos, o Ministério Público junto. Eu confesso até que eu não tinha essa 
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aproximação com os militares, não tinha. Eu já os encontrei depois em vários momentos, 

inclusive semana passada em um evento estavam os três, marinha, exército e aeronáutica, no 

evento semana passada. E nós criamos uma amizade e eu até posso dizer um pouco de 

intimidade e foi esse caminho que vossa excelência abriu. Então hoje é o reconhecimento ao 

trabalho de vossa excelência. Nós vamos fazer por unanimidade aqui, que tem o meu voto, as 

congratulações ao governador para estimulá-lo a continuar acreditando, mas é o 

reconhecimento a vossa excelência pela luta, uma luta grande. Eu espero estar vivo para ver 

Belém merecer esse parque no local privilegiado, todo o cidadão que chegar a Belém pelo 

aeroporto vai ver o nosso parque. E não tem nenhuma dúvida, o local não é mais apropriado 

para decolagem e pouso de aeronave, já tivemos alguns acidentes, alguns até graves porque 

está dentro da cidade. Eu tenho certeza que agora, dada a devida repercussão o governador 

certamente trabalhará os caminhos. Mas eu encerro dizendo o seguinte, conselheiro Nelson 

Chaves, a missão de vossa excelência não acabou. Mesmo estando já no comando do 

governador, continue insistindo, cobrando, lembrando, tanto aqui da parte do governo do 

estado como em Brasília. Eu acho que agora o projeto ganhou mais corpo, mas vossa 

excelência continue lutando que vale a pena. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não me colocando jamais na situação do 

governador, nem de longe, mas eu penso e dou extrema importância para uma manifestação 

dessa, conselheiro André, porque a nossa maior autoridade tomou iniciativa, ou seja, o 

governo encampou. Quanto mais ele tenha certeza que a sociedade por várias manifestações, 

especialmente por órgãos do porte, embora me perdoe conselheiros, que eu esteja quase em 

causa própria, me honro muito ser integrante dessa casa, mas tirando a minha figura, mas a 

manifestação de uma instituição no nível de um tribunal associando-se ao governador na 

iniciativa é um grandíssimo apoio, ele com certeza se sentir é muito bem acompanhado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu queria na concordância de todos, já conversei com os três aqui, os colegas mais 

próximos da bancada, encaminhar também para o brigadeiro essa manifestação que é peça 

chave como um governador também. E para dar conhecimento, divulgação e até para inserir 

nessa caminhada junto com o conselheiro Nelson e todos nós, ao presidente da Assembleia, 

manifestação oficial, a câmara municipal de Belém e a prefeitura de Belém nesse sentido, 
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obviamente do governador agradecer, reconhecer, aplaudir e também em uma forma de dar 

conhecimento e até solicitar o apoio de todos nessa direção da Assembleia Legislativa, da 

prefeitura, da câmara municipal de Belém, acredito que isso seria importante. Eu coloco à 

disposição dos colegas do plenário, se todos concordarem eu acho que seria interessante, 

presidente. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nos Ofícios nºs 0102 a 0106, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Os acréscimos apresentados pelo 

conselheiro Cipriano, eu agradeço, vossa excelência foi muito feliz nessa percepção e poder 

dar ciência a essas instituições senão amanhã vai aparecer um deputado, um vereador dizendo 

que ele é o autor do projeto. Ninguém está querendo isso, mas eu acho que tem que fazer a 

justiça. E também se soma ao pleito o Ministério Público de contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Presidente, de uma forma 

sucinta eu quero parabenizar o conselheiro André pela lembrança, já parabenizei o 

conselheiro Nelson por telefone e também quero registrar em público, com certeza é uma ideia 

brilhante. Eu disse para ele que é uma ideia que com certeza Antônio Lemos aplaudiria, 

parabéns. Naquele dia da posse eu quero lembrar também que o ministro bem querer ele fez 

menção de que o nosso tribunal, juntamente com alguns tribunais que estão à frente na 

implantação do modelo constitucional. E eu quero enfatizar que o nosso tribunal está assim 

por causa da conduta dos conselheiros desse tribunal, os conselheiros que tomam as decisões 

pelo tribunal. No momento acertado o conselheiro Cipriano não mediu esforços em realizar o 

concurso, mais uma vez ele prorrogou esse concurso, o nosso concurso. Claro que sempre, em 

cada um desses atos com a concordância dos demais conselheiros. E vossa excelência como 

presidente nomeou os novos colegas nossos. Eu parabenizo a conduta de cada um dos 

conselheiros que possam continuar assim com essa visão larga, a semelhança de grandes 

ideias que o conselheiro Nelson tem tomado, a semelhança das ideias de Antônio Lemos, a 

semelhança dos grandes homens desse estado para que esse estado possa ser realmente muito 

forte. Parabéns, obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Cunha: Na verdade só fazer um pequeno registro. Parabéns conselheiro André pela 

lembrança, parabéns conselheiro Nelson. Quando o plantio é bom a colheita é certa, então o 

senhor hoje está sendo reconhecido pela sua determinação e perseverança. Parabéns mais uma 
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vez, é isso presidente, obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Então senhores, precisamente 13 horas e 32 

minutos. Uma sessão longa, mas eu posso dizer, não poderia ter forma melhor, mais agradável 

de encerrarmos a sessão de hoje. E o doutor Felipe está dizendo que acabou não cansando, a 

sessão não foi enfadonha. Eu os convido para a sessão ordinária da próxima quinta-feira, 

horário regimental, uma pauta longa, certamente. E nada mais havendo a tratar, Sua 

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

a sessão às treze horas e trinta e dois minutos (13h32min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 02 de agosto de 2016. 
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