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ATA Nº 5.426 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de outubro 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, 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 do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de saúde. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia seis (06) de 

outubro 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 o 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 André Teixeira Dias: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

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

Edvaldo Fernandes de Souza: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em seguida, a Presidência, considerando 

dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 
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Rocha para atuar na sessão como conselheiro, que de imediato assumiu o encargo. Na 

continuidade, e não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2013/50852-5, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 

30/08/2016. Cumprindo dispositivo regimental e já aferidas as manifestações averbadas durante 

a sessão supracitada do representante do Ministério Público de Contas e do voto da conselheira 

relatora, Sua Excelência proferiu o voto-vista no sentido deferir o registro, com recomendação 

à SEMA, que encerre os contratos cujo prazo de vigência já tenha sido encerrado, e à SEAD, 

para que se empenhe em viabilizar, por meio do sistema SIGIRH, a detecção e bloqueio 

automático dos contratos temporários que extrapolem o prazo legal. Sua Excelência 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira assim pronunciou-se: Concedo a palavra à 

ilustre Conselheira Relatora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Retifico meu posicionamento anterior para acompanhar o voto 

vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Mantenho o voto anterior pelo indeferimento do registro nos termos do parecer do MPC. 

Acompanharam o voto vistas os Excelentíssimos Conselheiros Odilon Inácio Teixeira, Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, Julival Silva Rocha e o Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira. A presidência proclamou o Resultado: Voto vistas foi o vencedor por maioria (6x1). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50309-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 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 do registro, com aplicação da multa regimental à responsável pela 

contratação. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir o registro, com determinação à 

SEAD para cessar os pagamentos no prazo de 15 dias. Manifestou-se, então, o plenário quanto 

ao voto. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o 

relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto pelo 
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deferimento excepcional do registro com recomendações à SEAD. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto divergente da Conselheira 

Lourdes Lima. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho o voto divergente da Conselheira Lourdes Lima. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o relator. Excelentíssimo 

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

Conselheira Lourdes Lima. Após a declaração de voto, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos (4 a 3), acatar o voto proferido pela conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2016/50131-8, que se 

refere ao Ato de Pensão em favor de Maria de Nazaré Coelho do Espirito Santo, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo deferimento do registro, com aplicação da multa regimental ao presidente do 

Igeprev, à época, o senhor Júlio César dos Mendes Lopes. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de 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. Sem detença, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo 

nº 2008/53525-6, que trata do Ato de Pensão em favor de José Ribeiro Filho, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2015/50709-0, que alberga a Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Oriximiná, responsável Luiz Gonzaga Viana Filho, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, 
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opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

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. Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 

2012/52406-0, que cuida do Ato de Aposentadoria em favor de Walmina Araújo Pereira, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Meus amigos e amigas, encerrada a pauta de 

julgamento, antes de me dirigir à aniversariante, quero agradecer a presença de todos. 

Funcionamos após esse feriado, estamos aqui, completos, com exceção do conselheiro que está 

de licença saúde, Cipriano Sabino. Muito importante a nossa atitude, hoje. É importante 

registrar isso, o nosso comprometimento com a instituição e com a sociedade. Eu falo isso 

porque tiveram manifestações contrárias ao funcionamento da nossa sessão, da instituição, 

hoje, e estou seguro e tranquilo de que fizemos a coisa certa. Eu quero, por isso, agradecer aos 

senhores que, de boa vontade, vieram. Poderiam, também, faltar, não tinha como a gente fazer 

uma sessão com quórum mínimo e estamos aqui, completos, dando uma demonstração de 

comprometimento com a instituição e com a sociedade. Então, parabéns a todos. Quero me 

dirigir à aniversariante, conselheira Rosa Egídia, a gente sempre pede para uma pessoa que a 

gente gosta as bênçãos de Deus, saúde, principalmente. Que a sua vida na família, aqui no 

tribunal, seja muito abençoada por Deus. A amizade já é longa, aqui, na instituição, a sua 

caminhada ainda é curta, mas eu espero que seja longa e de muito sucesso. É o que eu desejo 
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para a senhora, nesse dia. A senhora estava acompanhando o Círio aqui do tribunal, com a 

sua família, uma pessoa que tem fé, cultiva essa fé. Que a senhora seja protegida pela 

interseção de Nossa Senhora. Uma vida abençoada e longa para a senhora. Parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Estou pedindo a palavra também para cumprimentar. Já iniciamos, abraçamos, e vamos deixar 

o registro cumprimentando Vossa Excelência, o aniversário é dela, hoje, mas o presente é 

nosso por tê-la como nossa colega. Ela que veio lá do Ministério Público de Contas e nos deu 

essa oportunidade para que ela pudesse estar aqui conosco, depois de ter vivenciado o controle 

externo mais de 20 anos lá, e chegar aqui trazendo, também, a sua experiência de lá para 

compartilhar conosco. É uma benção, uma graça, e queremos lhe desejar, hoje, no seu 

aniversário, milhões de felicidades, muitos anos de vida, que aqui ainda vai permanecer por 

muito tempo, com saúde, felicidade. Que a senhora continue sendo essa pessoa meiga, 

carinhosa, e da mesma forma como nós nos conhecemos e me tornei sua amiga. Para mim, é 

um privilégio tê-la conhecido e de ter essa amizade com Vossa Excelência. Hoje, mais ainda, a 

gente fica mais próximo e é um privilégio compartilhar com a senhora dessa vivência aqui. 

Que Deus e Nossa Senhora de Nazaré continuem abençoando a sua vida e de sua família. Eu 

sei que a senhora é muito família, um exemplo de mãe, de esposa. Continue nos transmitindo 

essa paz, essa tranquilidade. Que Deus te abençoe sempre. Enfim, longa vida, como já disse o 

presidente, para que possa ainda permanecer nesta Corte de Contas por muitos anos. Pela sua 

idade, com certeza, ainda vai viver muito tempo aqui. Que Deus e Nossa Senhora de Nazaré te 

abençoe sempre. Nós nascemos no mês do Círio, o doutor Odilon também, no mês de festa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mês 

das crianças. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Amanhã, vai ser o Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa 

Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, 

lhe abençoe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Mês do professor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Também. Nós somos do mês das festas. Festa para todos os lados. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mês 

da eleição, da democracia, aniversário da Constituição. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aliás, é uma coisa esperada, conselheiro 

Odilon. O Círio, é o tacacá, o vatapá, o congraçamento das famílias, as férias de um 

determinado clube, não é? Faz parte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Esse clube é de Santa Catarina? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E outra coisa: tem alguns 

que nasceram nas águas, no dia 15, não é? Veio ali, migrando, só o procurador falou, parece, 

a respeito do boto, é verdade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Abençoado pelas nossas santinhas, Nossa Senhora de Nazaré, 

Nossa Senhora Aparecida, padroeira dos paraenses, do Brasil. Enfim, parabéns, doutora Rosa, 

que Deus lhe abençoe, e, antecipadamente, também, o doutor Odilon, que já está pegando esse 

gancho. Mas, na quinta-feira, será a homenagem específica para ele. Hoje, é o dia da doutora 

Rosa. Parabéns, doutora, que Deus te abençoe sempre e Nossa Senhora esteja com a senhora. 

Eu gostaria, também, de deixar outro registro aqui, presidente, conselheiros, a doutora Rosa, 

Vossa Excelência, eu e conselheiro Nelson tivemos a oportunidade, o privilégio de participar 

de um evento muito importante, na sexta-feira à noite, que nos chamou muita atenção, nos 

deixou muito felizes. Foi uma surpresa, não tanto, porque a gente sabe da qualidade do nosso 

coral, mas nos surpreendeu. Com pouco ensaio, tocando com a banda sinfônica da Marinha 

brasileira, mais de 80 músicos no Teatro da Paz. Foi um show para ninguém botar defeito, 

conselheiro André, nosso coral se entronizou ao grupo da banda sinfônica da Marinha 

brasileira e se apresentou inigualável. Foi uma harmonia só, tocando nossa música paraense, 

porque a banda sinfônica da Marinha, apresentou repertório variado. Foi um concerto com 

várias músicas, mas, dentre essas, nós tivemos o privilégio de o nosso coral ter uma 

participação especial, no qual deu um show. A banda sinfônica da Marinha brasileira já é um 

espetáculo, e, somando-se ao nosso coral, quero deixar aqui os parabéns aos nossos servidores 

que fazem o coral, ao maestro Jeremias Progênio. Nós deixamos, aqui, os nossos parabéns 

pela apresentação espetacular, participando direto e uma sintonia fantástica. Foi um show, 

uma maravilha, mesmo. Parabéns, que Deus continue abençoando o nosso coral, Nossa 

Senhora de Nazaré, porque eles cantaram, também, as nossas músicas paraenses. Foi um 

show. Que Deus abençoe. Conselheiro Nelson estava presente, o presidente, a doutora Rosa e 

os servidores da nossa instituição, dando aquele show. Inclusive, o governador se fazia 
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presente, o secretário de cultura. Esses músicos do Rio de Janeiro dando show, acompanhados 

da participação especial no concerto com nossos servidores e servidoras do Tribunal de 

Contas do Estado. Foi um espetáculo. Parabéns! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, primeiro, logicamente, eu quero 

apresentar um abraço fraterno à conselheira Rosa, e quando se faz aniversário é que os 

amigos podem desejar saúde, paz, alegria, prosperidade e dizer que Vossa Excelência 

abrilhantou esta Casa. De um lado, desfalcou o Ministério Público de Contas, mas nem tanto, 

porque vem para o mesmo plenário, com a experiência já trazida de longos anos, de brilhante 

trajetória que se repete, aqui, no Tribunal de Contas. É uma honra para todos nós estarmos 

lado a lado com a senhora, aqui, no dia a dia do nosso desempenho no Tribunal de Contas do 

Estado. Então, renovar os votos, que já lhe fiz pessoalmente, de muitas felicidades, 

tranquilidade, paz, tudo de bom na sua vida e de sua família. E dizer, também, que essa 

apresentação da banda sinfônica da Marinha foi, acima de tudo, penso eu, um gesto de 

fraternidade, de deferência, de respeito do 4º Distrito Naval, especialmente na figura 

extraordinária do vice-Almirante Alípio Jorge, em fazer com que, em uma apresentação na 

nossa cidade, em que se comemora os 400 anos, houvesse a abertura, como se diz, de uma 

janela para que, no meio da apresentação, que foi extraordinariamente bela. Inclusive, quando 

a participação da soprana e do tenor, que poderiam estar, sem dúvida nenhuma, em qualquer 

palco dos teatros da Europa, inclusive, pela qualidade artística, pela forma como se 

apresentaram. Eu vejo que foi um gesto de generosidade, de apreço, de respeito à nossa 

instituição. O coral Eva Pinheiro, do nosso tribunal, que é feito por amadores, quero realçar o 

mérito do nosso maestro e de todos os integrantes desse coral, que não desafinou em nenhum 

momento, e, na programação extraordinária da banda da Marinha do Brasil, nós tivemos, 

também, a oportunidade de homenagear um ícone da música paraense brasileira, que é o 

falecido maestro Valdemar Henrique, quando apresentaram as canções “Minha Terra” e 

“Tamba-tajá”. De maneira que penso que aquele teatro foi absolutamente visível a todos, uma 

emoção constante, permanente, refletida pelos aplausos, e eu acho que o nosso coral, estive 

com eles no camarim, disseram que não dormiram nem na véspera, pela ansiedade e, no dia 

seguinte, pelo entusiasmo de terem participado de um momento tão único. E espero que, 

futuramente, possa se repetir em um momento em que eu sugiro, neste breve pronunciamento, 
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senhor presidente, que esta Casa faça um agradecimento formal ao Almirante Alípio Jorge, 

comandante do 4º Distrito Naval, pela gentileza de ter permitido que o nosso coral se 

apresentasse em uma noite de gala no Teatro da Paz, junto à banda sinfônica da Marinha do 

Brasil. Era um evento especial. Aqui esteve, neste momento, não só para, coincidentemente, 

mas para a inspeção na força naval, sediada aqui em Belém, especialmente com o 4º Distrito 

Naval, o comandante da Marinha, o Almirante de Esquadra Eduardo Leal Ferreira. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Ministro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É 

o próprio ministro, porque, na configuração antiga da república, havia os ministros da 

Marinha, Aeronáutica e Exército. Na reformulação administrativa há o Ministro da Defesa, 

mas cada arma, especificamente, tem o seu comandante. Eu tive, inclusive, a oportunidade, que 

me foi concedida pelo Almirante Alípio, de ter um encontro com o comandante da Marinha, 

porque lá atrás, na época em que eu digo que fui engenheiro, tive a honra de dirigir o DNOS, 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento, nós fizemos, exatamente, a recuperação de 5 

hectares, ao lado do prédio do almirantado do 4º Distrito Naval, onde, hoje, está edificado o 

mangal, mas aquilo era o mangue, que houve, em 1982, a recuperação daquela área que, no 

pronunciamento do dia, do almirante Aranda, também de saudosa memória, dizia que era uma 

inspiração de todos quantos almirantes haviam passado no comando do Distrito. Então, a 

partir dali, houve um relacionamento muito próximo, naquele momento, que se reativou, sem 

que nós tivéssemos projetado. Conversei com a conselheira Rosa sobre isso por meio da nossa 

Sexta de Integração. Houve essa reaproximação não pretendida, não projetada, não só com o 

Exército, Marinha e Aeronáutica, em eventos extremamente importantes que foram realizados 

nesta Casa. Me lembro que no dia em que o almirante Alípio Jorge foi condecorado com a 

medalha Serzedelo Corrêa, lá se falou em uma possibilidade que o nosso coral fizesse uma 

apresentação com os fuzileiros navais, a banda de Belém, dos fuzileiros. Aquilo ficou na 

memória do almirante. Na hora em que veio a banda sinfônica da Marinha, houve a ligação 

dele, dizendo que haveria reservado um espaço para que o nosso coral pudesse fazer essa 

apresentação que, na minha maneira de ver, foi memorável, inesquecível e contagiante, na 

alegria, na emoção, para todos nós que estávamos presentes lá, de maneira que eu quero 

festejar isso e, exatamente, fazer a proposta que este tribunal oficie o almirante, reconhecendo 
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a gentileza, o carinho, a deferência e a honra que nós tivemos, como instituição, em ver o 

nosso coral se apresentar em um dos mais ricos e bonitos teatros do Brasil, que é o Teatro 

da Paz, em uma noite, para mim, inesquecível. Quero parabenizar Vossa Excelência, 

presidente, todos os integrantes da Casa, porque todos contribuíram com isso. E, 

fundamentalmente, os integrantes do nosso coral, nosso maestro, que fizeram uma 

apresentação que nos alegrou e honrou a todos nós. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, eu vou já 

colocar em votação. Da minha parte, concordando com tudo que disse Vossa Excelência, 

quero fazer um elogio aos nossos servidores integrantes do coral, incluindo uma pessoa do 

Ministério Público, servidor. Estamos exibindo no telão uma foto digna para se colocar em 

um quadro. Quem faz parte desse coral, leve para a sua casa, porque foi um evento que 

ninguém sabe se vai se repetir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu não sei, presidente, mas se me permite entrar no pronunciamento 

de Vossa Excelência, a gente, aqui, quando abre algumas sessões, antes da sessão 

acontecer, algum evento nosso, não sei se houve a gravação. Se tiver havido a gravação 

naqueles momentos que antecedem as nossas sessões ou algum evento do tribunal, um som 

ambiente se vê muito em congressos, em eventos importantes. Antes que o evento comece, 

fica um som ambiente para apascentar as pessoas, alegrar o coração pela música que toca. 

Nós deveríamos, se fosse o caso, ter, aqui, uma trilha sonora muito suave, com a 

participação do nosso coral, que seria uma oportunidade de nós transmitirmos e 

compartilharmos com todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar lá em um 

desses momentos raros de beleza daquele evento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Também uma boa ideia. Então, da minha 

parte, eu fiquei muito orgulhoso de poder presenciar aquele evento. Confesso que eu estava 

preocupado, porque uma organização dessa, da Marinha, eu creio que eles ensaiam muito, 

são muito dedicados, e eu estava preocupado com o tempo curto que o nosso coral teria 

para conseguir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: presidente, tudo na vida há os fatos, os sinais, o simbolismo. Quando foi feita a 

sugestão e o pedido, a insinuação: “Quem sabe, o nosso coral”. É claro que a gente 
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sempre deixa a porta aberta para que possa haver uma negativa sem que haja qualquer 

constrangimento. Então, nesse sentido, elogiando a performance, o desempenho, a 

dedicação do nosso coral, na homenagem feita ao almirante, aqui, o coral se apresentou. 

Como não era uma imposição, nem poderia ser, a própria Marinha, levando em conta o 

que escutou aqui, deu continuidade ao pedido, porque não haveria nenhuma dificuldade. 

Primeiro, eles chegaram aqui praticamente na véspera, o tempo de ensaio foi mágico, 

rápido. É quase como o voto do conselheiro Julival, “the flash”, do caso da aposentadoria, 

ele disse que aprendeu comigo, mas já me superou muito, todo louvor para ele. Caberia à 

Marinha, no caso, se não levasse em conta a qualidade que viu do nosso coral, uma 

desculpa qualquer: “A banda chegou ontem, não deu tempo de se apresentar, em uma 

outra oportunidade a gente faz”. Porque eles não iriam correr o risco se não achassem que 

havia uma qualidade do nosso coral de apresentar junto com a banda. Sairia com a 

evasiva, não é, doutor Felipe? “Olha, não deu, vou fazer da outra vez”. Mas não. Já na 

apresentação, todos nós, que estivemos presentes lá, vimos o que aconteceu naquele 

momento, a emoção dos oficiais e do próprio Almirante. Aquilo ficou na retina deles, ficou 

gravado, então, quando houve a chance, não se pressionou, não houve nenhuma atuação 

no sentido de: “A banda vem aqui? Vai tocar, não vai?” Ninguém disse nada, isso partiu 

deles, de ligar e levar em conta aquilo que havia sido solicitado e oferecer. Quero louvar, 

também, o cerimonial, dizer que, por questão de justiça, a Dione foi extremamente 

incansável nesse meio campo: “Vai o coral para cá, o maestro para lá, traz o regente”. 

Enfim, para que tudo, dentro de um espaço restritíssimo para uma apresentação desse 

porte, tivesse a qualidade que todos nós testemunhamos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, da minha parte, como eu 

disse: fiquei muito orgulhoso na hora em que anunciaram a participação do coral do 

Tribunal de contas do Estado do Pará. Aquele momento foi de forte emoção para mim, e 

quando os nossos servidores entraram no palco, a emoção foi maior, porque eles se 

prepararam para o evento, inclusive, na roupa. Estavam muitíssimos bem vestidos. É uma 

demonstração, também, de valorização do evento. Que coisa bacana, sem um tostão do 

tribunal. Eu tenho certeza que teve servidor que alugou roupa, pediu emprestado, comprou, 
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ou já tinha, mas estavam impecáveis. Então, eu quero agradecer ao nosso coral, todos os 

servidores do TCE e o Evandro, que faz parte do Ministério Público de Contas. Parabéns 

ao nosso coral. Agora, vamos colocar em votação a proposição do conselheiro Nelson 

Chaves de manifestar, para a Marinha do Brasil, os nossos agradecimentos pela 

oportunidade que deu ao nosso coral de se apresentar junto com a orquestra sinfônica da 

Marinha. A secretaria vai encontrar a palavra certa, mas foi motivo de honra para nós. 

Não é fácil, a gente sabe que a vida militar é uma coisa meio complexa, fechada, e eles 

abriram uma porta para nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu não sou músico, não tenho nenhuma especialidade 

nesse assunto, mas a gente escuta que, no repertório da banda da Marinha, não tinha as 

músicas do Valdemar Henrique. Quer dizer, houve, também, conselheiro André, uma 

adaptação, e isso foi feito por meio do Maestro Jeremias, com as pautas, partituras e os 

arranjos. Eu me recordo que Vossa Excelência conhece bem, conselheiro Luís, a 

conselheira Lourdes, também, que nós temos, na nossa atividade futebolística, conselheiro 

André, os nossos eventos, e há um grupo musical. Alguns vão, cantam, e o nome é “Os 

Paralelos do Ritmo”. Quer dizer, eles só se encontrarão no infinito, cada um vai para um 

lado. Então, não se podia correr o risco de uma desafinação. Houve, também, esse cuidado 

carinhoso da banda da Marinha, no sentido de receber a partitura e encaixar no programa 

a música do maestro Valdemar Henrique, porque eles poderiam encaixar, por exemplo, o 

nosso coral em uma música do repertório nacional, mais conhecida. Não, eles também 

fizeram esse trabalho rapidamente, com tempo reduzidíssimo, para que saísse tudo a 

contento, com a música do maestro Valdemar Henrique, que é um ícone aqui no Pará, no 

que se refere a essa parte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: É. Também registramos, aqui, que o governador Simão Jatene 

estava presente, me cumprimentou no intervalo, viu a participação do coral, se 

surpreendeu, positivamente. Muito bacana, um evento para ficar em nossa memória e 

coração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu acho que duas pessoas ficaram um pouco contidas: o governador, porque é 

exímio instrumentista, acho que ficou louco para tocar; e a conselheira Lourdes para 
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cantar, não é? Ela é, também, excelente cantora, tenho certeza que estava doida para 

entrar lá. O governador festejando o evento, fez questão de estar presente, o que foi uma 

honra, também, para todos nós do tribunal, da Marinha, enfim, que participamos. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nos Ofícios nºs. 0140 e 0141/2016-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Já comentei o 

assunto. Assim, a gente vai construindo a nossa história, nossa participação na sociedade. 

É um trabalho extra tribunal, mas que é bonito de ver, valeu a pena. Unanimidade. O Jorge 

vai alinhar esse texto para mandar à Marinha, ao seu ministro e, também, ao comandante 

do 4º Distrito Naval, Almirante Alípio Jorge. Agora, senhores, pergunto se alguém mais 

deseja fazer uso da palavra, porque eu quero, agora, ouvir a aniversariante de hoje. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Eu gostaria de agradecer todas as felicitações que recebi nesta manhã no plenário 

e, fora dele, dizer que todas, indistintamente, me tocaram profundamente. Eu as recebo 

com muita satisfação e emoção. Preciso ressaltar que a honra é minha de conviver com 

Vossa Excelências, diariamente, e agradeço, em especial, a amizade, o carinho, o respeito 

com que sou premiada, todos os dias, na convivência com os servidores, conselheiros, 

conselheiros substitutos deste tribunal e colegas procuradores do Ministério Público de 

Contas e servidores, também. Muito obrigada, sinceramente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa 

Cruz: Senhor presidente, antes eu gostaria de, mais uma vez, subscrever todas as 

homenagens que foram feitas à conselheira Rosa. A senhora, como representante do 

Ministério Público, ou, melhor dizendo, que, hoje, ocupa a cadeira reservada ao Ministério 

Público de Contas nesta Corte, para nós, é uma satisfação termos alguém egresso da nossa 

instituição, onde a senhora laborou por décadas, de modo que o Ministério Público está 

muito bem representado aqui. Mas, senhores, eu gostaria de comunicar-lhes de um ofício 

que foi enviado, na sexta-feira, à presidência dessa Corte. Já é do conhecimento de todos 

do 13º Congresso do Ministério Público de Contas, que vai ocorrer no final de outubro, 

agora, na cidade de Santa Catarina. A produção científica do congresso está, 
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absolutamente, de alto nível, e, para o Ministério Público, seria muito honroso e 

importante que essa Corte enviasse um representante para participar da discussão, para 

analisar tudo, e, enfim, participar desse momento. Mais do que congraçamento, é um 

momento de produção científica, onde serão debatidos grandes temas que, hoje, afligem o 

Brasil, que se vê diante dessa crise sem precedentes. Então, o Ministério Público de Contas 

enviou um ofício abrindo a possibilidade de o presidente da Corte indicar um dos membros 

para que acompanhe esse congresso às expensas do Ministério Público de Contas, que 

arcará com as passagens e os custos da inscrição. Lembrando que isso é feito não sem um 

fundamento legal. Em abril, nós assinamos um termo de cooperação educacional técnico-

científica, onde as duas instituições vão unir esforços na procura do aperfeiçoamento 

educacional e científico de todos os seus membros e servidores. Então, com base nisso, foi 

enviado esse ofício. É uma atitude que não é do procurador-geral, que foi subscrita por 

todos os membros do Ministério Público de Contas, e, presidente, fique à vontade. Só peço 

que indique o quanto antes, porque o evento está próximo, para a gente providenciar todo 

o rito burocrático necessário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutor Felipe, eu quero muito agradecer o gesto de 

Vossa Excelência. Ainda hoje, vou fazer a consulta aos conselheiros para ver quem deseja 

ir e, ainda hoje, confirmo o nome à Vossa Excelência. Daqui a pouco, vou iniciar a 

consulta. Muito obrigado, eu acho que é uma atitude, também, que merece respeito, é uma 

novidade. Não sei se já aconteceu anteriormente, mas temos a cooperação funcionando. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Já existe um 

pedido formal da conselheira Rosa Egídia para esse encontro, que vai acontecer em 

Florianópolis. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mas eu vou consultar os conselheiros. Quero agradecer muito o gesto de 

Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Bom dia, senhor presidente, Ministério Público, conselheiros, todos 

presentes, todos que nos ouvem. Aproveitar a oportunidade. Hoje, eu estou um pouco 

gripada, então, tenho que ficar um pouco distante da conselheira Rosa. Só aproveitar para 

deixar registrado: desejo que Deus ilumine sua mente, sua vida, que você seja sempre 
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muito feliz em tudo que acontecer no seu dia a dia. Parabéns. É só isso, presidente, 

obrigada. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e dezoito minutos 

(10h18min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do 

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