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ATA Nº 5.441 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezessete (2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior 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, a Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin, 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 as ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e André Teixeira Dias por motivo de força maior e Odilon Inácio Teixeira, por 

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

ordinária do dia dez (10) de janeiro de 2017, 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 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 da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado 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 

os Excelentíssimos Senhores Conselheiro Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da 
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Cunha e Daniel Mello para atuarem na sessão como conselheiros, tendo o primeiro declinado 

em favor do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza que de imediato assumiu o 

encargo. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao 

senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 

nº 2016/50991-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de 

Perícias Científicas "Renato Chaves", 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 pela denegação do registro, com aplicação de multa ao responsável e extensiva à 

autoridade que autorizou a contratação, devendo cessar imediatamente os pagamentos em 

curso, além de determinação ao CPC-Renato Chaves e à Casa Civil da Governadoria do Estado 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  excepcionalmente os registros 

pleiteados. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, com exceção do 

Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello que votou divergente ao denegar os registros 

nos termos dos pareceres da SECEX e do MPC. A presidência proclamou o Resultado: O voto 

da Relatora foi o vencedor por maioria (6x1). Retornando a pauta, foi anunciado o Processo nº 

2016/51014-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de 

Perícias Científicas "Renato Chaves", 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 pela denegação dos registros, devendo cessar todos os pagamentos no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária, além de expedição de determinações e 

recomendação ao CPC-Renato Chaves e à Secretaria de Estado de Administração (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  excepcionalmente os registros pleiteados. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, com exceção do Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello que votou divergente ao denegar os registros nos termos 

dos pareceres da SECEX e do MPC. A presidência proclamou o Resultado: o Voto da Relatora 

foi o vencedor por maioria (6x1). Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou 
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inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à disposição 

dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Meu querido presidente. Doutora Silaine Vendramin, representante do 

Ministério Público de Contas, conselheira Lourdes Lima, conselheira Rosa Egídia, doutora 

Milene, doutor Daniel, doutor Edvaldo, doutor Julival, todos que estão aqui conosco, bom dia 

a todos, iniciamos um ano com a sessão plenária de terça-feira e obviamente sobre as 

expectativas do ano novo. Que todos tenham um ano novo feliz se Deus quiser e graças a Deus. 

Presidente, hoje, no dia 12 de janeiro, uma data importante que é o aniversário da nossa 

cidade, cidade de Belém do Pará, eu, rapidamente, para não tomar muito tempo dos colegas, 

acho que o tribunal deveria se manifestar oficialmente e institucionalmente no sentido de dar 

os cumprimentos. Eu e a conselheira Lourdes Lima estávamos conversando, inclusive 

assinando essa proposição, para que o tribunal se manifeste oficialmente em relação à 

importância que a nossa cidade tem para o Brasil, principalmente para o norte do país. Muitos 

falam que verdadeiramente Belém é a capital da Amazônia. Em que pese todas as nossas 

dificuldades, da cidade em termos de um mesmo nível do rio com a cidade e as chuvas fortes, 

obviamente, que ali acontecem, alguns alagamentos, prejuízos para a nossa querida, para a 

nossa população. Mas é uma cidade linda, maravilhosa, aconchegante, na matéria do Bom Dia 

Pará, hoje, milhares de pessoas que vem ao Pará, vem para Belém, para fazer algum trabalho 

e acabam não voltando. Ficam na cidade porque se sentem amadas, se sentem queridas, o povo 

Paraense, o povo de Belém é um povo carinhoso, enfim, nós temos que felicitar, agradecer, 

parabenizar e congratular com a nossa cidade. Então queria fazer a proposição junto com a 

conselheira Lourdes Lima de reconhecimento de 401 anos que Belém está completando hoje. 

Ainda estão sendo realizadas comemorações dos 400 anos na cidade, não só pela prefeitura e 

câmara municipal, mas pela Vale do Rio Doce, pelas Organizações Rômulo Maiorana, várias 

empresas, várias entidades, pessoas, que de alguma maneira ainda estão cumprimentando 

pelos 400 anos, e agora 401, da nossa querida cidade. Então, senhor presidente, eu queria 

fazer esse registro e encaminhar a manifestação do tribunal se, assim, todos concordarem. Os 

nossos parabéns pela nossa querida cidade, congratulações, enfim, pelo aniversário de 401 

anos e encaminhar o ofício da manifestação oficial do tribunal, se assim o plenário concordar, 

à prefeitura de Belém, ao prefeito, ao vice-prefeito, ao presidente da câmara, e a todos os 35 
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vereadores da Câmara Municipal de Belém. Não sei se algum colega do Plenário queira 

acrescentar mais alguém, para que seja encaminhada a manifestação oficial do tribunal, eu e 

conselheira Lourdes estávamos conversando, principalmente à prefeitura e à câmara 

municipal, não sei se o arcebispo metropolitano de Belém. Enfim, algumas pessoas que possam 

saber que o tribunal também se manifestou e concluiu esse papel de comemorar a nossa 

querida maravilhosa cidade de Belém do Pará. Só para registrar, presidente, foi colocado à 

votação a comida paraense mais gostosa. Entrevistaram milhares de pessoas e colocaram 

urnas em vários locais da cidade, onde todos já sabem o resultado. Sempre bom lembrar, não 

é. A População poderia votar em pato no tucupi, tacacá, maniçoba e outras opções.  Em 

primeiro lugar disparado foi o açaí com peixe frito, que ganhou com uma porcentagem 

semelhante a uma eleição no primeiro turno. Então para você ver como a nossa culinária é 

rica. É maravilhoso morar em Belém, com muito orgulho e alegria que a gente faz essa 

manifestação de comemoração pela nossa cidade. Então, presidente, essa é a minha 

proposição e da Conselheira Lourdes, esperando certamente a concordância de Vossa 

Excelência e do plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Perfeito, conselheiro Cipriano, o pleito está bem formulado, eu acho que 

tem que ser direcionada à Prefeitura de Belém, à Câmara Municipal de Belém e a todos os 

seus integrantes. Em cada prefeitura tem o prefeito, o vice-prefeito, a câmara municipal e os 35 

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

consubstanciada nos Ofícios nºs 008 a 044/2017-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Faço isso com muito 

gosto, 401 anos de Belém, merece respeito, cidade centenária, uma das cidades mais 

importantes do Brasil. Eu estou nessa cidade há 17 anos, ou melhor, há 27 anos, exatamente. 

Cheguei em 1990 e eu gosto muito de Belém. Tudo que disse o conselheiro Cipriano Sabino, eu 

concordo e tenho certeza de que é o sentimento de quem vem para Belém, como a doutora 

Milene, doutor Julival, Daniel, Edvaldo já veio garotinho, doutora Silaine também garotinha, a 

gente ama esta cidade porque é uma cidade diferenciada, tanto no calor humano quanto na 

culinária, e as suas peculiaridades, conselheiro Cipriano. Então ordeno a Secretaria que tome 

as devidas providências. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: As comemorações do aniversário da grande cidade maravilhosa do norte do 
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Brasil, a prefeitura está realizando vários eventos, começou de manhã cedo com uma missa 

presidida pelo arcebispo e depois tem a programação. Ao final da tarde encerra essa 

programação com uma festividade, e vai até domingo, creio eu, essa comemoração. Mas hoje, 

pelo dia do aniversário no final da tarde, às 18 horas, serão homenageadas algumas pessoas 

com a comenda Castelo Branco, que é muito importante da prefeitura, em homenagem aos 400 

anos de Belém. Eu sei que alguns conselheiros vão receber, e depois de toda a cerimônia, do 

evento, obviamente, que está acontecendo já o dia inteiro na cidade. Na próxima sessão talvez 

a gente possa fazer aqui uma manifestação desse evento, como foi realizado, para concluir 

direitinho, a fim de que a gente possa com mais precisão, vamos dizer assim, informar e, assim, 

se o plenário desejar uma outra manifestação nesse sentido, porque nesse evento há o 

reconhecimento da prefeitura, não é do prefeito de Belém, a várias personalidades, pessoas, 

mesmo simples, mas que de alguma maneira contribuíram para o embelezamento, crescimento, 

desenvolvimento da cidade de Belém do Pará. Então até cumprimento a prefeitura por essa 

visão, no sentido de tentar também dividir, vamos dizer assim, a beleza dessa grande cidade 

com as pessoas, porque eu digo sempre, e aprendi isso lá atrás, que a gente tem que ter um 

carinho e um respeito para com as pessoas mais velhas. Eu digo assim porque elas que 

contribuíram com tudo que a gente vive hoje e, assim, os meus pais, os meus avós e assim 

sucessivamente. Hoje, já temos uma nova geração, todos nós aqui, construindo, já trabalhando 

por um futuro, mas com certeza Vossa Excelência contribuiu de alguma maneira para o nosso 

estado, conselheira Lourdes Lima, conselheira Rosa e todos que estão aqui, tiveram a 

participação e contribuição nisso. Então isso é importante. Quando eu era deputado, fiz muitos 

projetos de lei que hoje estão em vigor na lei estadual, que tem esse olhar para os idosos. Os 

idosos geralmente recebem pouco de aposentadoria, são muitas vezes maltratados e, enfim, o 

mínimo que a gente pode fazer é reconhecer as pessoas pelo que elas fazem. Eu usei os 

exemplos dos mais antigos, que são os que têm mais tempo, porque já contribuíram muito e a 

gente não pode deixar de ver isso aqui no tribunal, mesmo os conselheiros que estiveram antes 

da gente fizeram muita coisa importante aqui no tribunal, os ex-governadores, prefeitos e tudo 

mais. Então é importante a gente reconhecer as pessoas que trabalham honestamente, que 

correm atrás, que constroem, que ajudam de alguma maneira a melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, pelo menos das que estão à sua volta. Então isso é muito importante, esse 
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reconhecimento, eu cumprimento à prefeitura, não estou fazendo proposição nenhuma, mas é 

uma fala, talvez na próxima sessão a gente possa até fazer. Eu cumprimento a prefeitura no 

sentido de fazer esse reconhecimento das pessoas que contribuíram e ajudaram de alguma 

maneira para esta cidade. Desde o gari, o taxista, o deputado, a tacacazeira, enfim, de alguma 

maneira essas pessoas contribuem com o carinho, com o amor para a nossa cidade, então eu 

acho importante essa atitude. Eu me lembro que ano passado ou retrasado a prefeitura de 

Santarém completou, a cidade de Santarém completou 350 anos, eu estava conversando com a 

doutora Dione sobre isso, porque estava tratando do convite, que é hoje. E a Prefeitura de 

Santarém fez isso, ela chamou a sociedade para uma grande reunião e lá reconheceu 

publicamente as pessoas que de alguma maneira ajudaram aquela cidade do Tapajós que 

lidera a região, e que é importante também para o estado do Pará e para o Brasil. É uma 

forma de incentivar e de trazer essa educação e essa cultura no sentido de a gente construir, 

fazer o bem e trabalhar corretamente. As pessoas reconhecem esse trabalho, então eu quero 

cumprimentar a prefeitura por essa iniciativa, porque eu achei muito importante, presidente. 

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

bem, aqui no Pará tem alguns municípios com essa idade, inclusive o nosso lá da região de 

Bragança, 403 anos já de existência, ainda tem o patrimônio histórico interessante. Por 

ignorância de alguns prefeitos, destruíram boa parte do patrimônio histórico, algumas 

calçadas com pedra portuguesa, como em Belém, algumas existem ainda, destruíram prédios 

históricos por ignorância daquelas pessoas. Não tinham noção do que significa patrimônio 

histórico, mas é muito importante isso, conselheiro Cipriano, eu acho que cada cidadão tem 

que tomar consciência do seu papel na cidade, uma vez um prefeito de Belém disse assim: “A 

cidade ela é uma extensão da nossa casa, a gente tem que cuidar da cidade como cuida da 

nossa casa”. Só que não é todo mundo que pensa assim, acha que é a partir da porta, do 

portão, que a calçada e a rua não é seu problema. Então tinha que ter um comprometimento de 

todos a cuidar um pouco mais, acho que demonstrar o amor por Belém é cuidar de Belém, é 

cuidar da rua, não jogar lixo na rua, respeitar o meio ambiente, fazer um trabalho de 

conscientização muito forte, porque tem que estar na cabeça da pessoa a mudança de 

mentalidade. Eu fico bastante triste quando vejo a prefeitura tirando lixo dos canais de Belém e 

uma semana depois o lixo volta, porque os moradores tornam a jogá-lo. Foi noticiado na TV 
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Liberal uma reportagem de uma pessoa que trabalha com isso, trabalho pessoal, vai às casas, 

coleta o lixo e vai descarregar esse lixo que tira das casas na rua. Ele fez da rua um depósito 

do lixo que, para ele, passa a ser um negócio. Eu vou à sua casa tiro o entulho, mas vou 

descarregar na rua, já pensou a mentalidade de uma pessoa dessas? Eu acabo de chegar de 

uma cidade brasileira no Rio Grande do Sul, Gramado, eu fui lá seis vezes, quando você vai 

seis vezes em uma cidade é porque você gosta. Só tem um sinal de trânsito na cidade. Mas em 

sete dias eu não vi um carro buzinar, nenhum carro, e basta o cidadão pisar a faixa que o 

carro para. É por isso que não tem o sinal, porque tem-se o respeito aos pedestres. Cidadão 

pisa na faixa e o carro para, não buzina, é uma tranquilidade, violência zero, é uma cidade de 

turista, a qualquer hora da noite, não tem registro de assalto e, para a minha surpresa, 

conselheira Lourdes Lima, eu sou muito observador, também os sete dias que eu passei lá eu 

não vi um policial. Tem, mas eu não vi na rua, acho que não era preciso. Esse é um diferencial, 

e é Brasil, como tem algumas cidades no Paraná, em Santa Catarina, que tem uma origem, são 

descendentes de italianos, de espanhóis, outra cultura, alemães, mas que vieram para cá e 

formaram com o povo brasileiro uma geração de pessoas que tem práticas diferentes. Então 

são exemplos de referência que a gente pode ter para a nossa vida. Como é que no mesmo 

Brasil tem cidade assim, com um respeito a tudo? Fui olhar e eu não vi em Gramado um prédio 

pichado. Neste prédio aqui veio um grafiteiro e fez uma pichação. Por isso a gente saí de lá 

cheio de orgulho de um pedaço do Brasil em que está tudo certo, não tem um lixo na rua 

naquela cidade, ninguém vê um papel na rua, e é uma cidade que tem quatro vezes mais 

turistas do que moradores da cidade. E você tem que dizer uma coisa dessas no dia de hoje, 

que a gente está falando da nossa cidade que a gente ama tanto e que a população não se deu 

conta disso, de oferecer principalmente para quem vem de fora uma cidade limpa, uma cidade 

organizada, uma cidade segura para que a pessoa tenha prazer de vir para cá. Então, 

conselheiro Cipriano, são reflexões que a gente faz, mas de qualquer maneira Vossa 

Excelência foi vereador de Belém, é filho daqui, foi deputado estadual, hoje conselheiro, Vossa 

Excelência está certo em lembrar em fazer a proposição. A gente tem que continuar 

acreditando que é possível a cada momento a gente construir uma cidade melhor para todos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e concordo com Vossa Excelência, 
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como disse existe muita a coisa a ser feita, a nossa cidade precisa de carinho, de atenção, de 

definir as prioridades, mas acredito assim como Vossa Excelência que também é o dever de 

todos, não podemos, acho eu, uma opinião simples, mas acredito nisso, responsabilizar apenas 

o órgão público ou coisa parecida. A cidade deve ser cuidada por todos, imagine Vossa 

Excelência que Belém tem, eu não tenho certeza, aproximadamente três mil garis e nós temos 

mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, ou quase isso. Então três mil garis não vão conseguir 

limpar a cidade nunca se esses um milhão e tantos continuarem sujando. É humanamente e 

tecnicamente impossível isto acontecer. Então, assim, existe a cobrança que é direito, o 

cidadão quer as obras que são direito dele, quer a cidade limpa, é direito dele, nosso direito é 

exigir, cobrar, vivemos em uma democracia, mas a democracia também nos diz que todos nós 

temos responsabilidade, nós devemos fazer a nossa parte, é incrível a cobrança da cidade 

principalmente nessas áreas que tem esse problema de lixo. Vossa Excelência falou que nos 

canais às vezes tem sofá, geladeira, coisas que todo mundo sabe, e quando dá um alagamento 

são os primeiros que pulam para reclamar, brigar, porque a prefeitura fez a sua parcela de 

contribuição, mas as pessoas não fazem as suas partes para evitar o alagamento, ao contrário, 

prejudicaram, ou seja, criaram um problema no sentido de que acabam atingindo a todos no 

bairro e até estendem para outros bairros por conta daquela situação. Então é muito 

importante o que Vossa Excelência colocou e eu penso da mesma maneira, a consciência, a 

cidadania plena é quando a gente exige os nossos direitos, mas também fazemos as nossas 

obrigações e cumprimos com os nossos deveres. É muito fácil você jogar pedra e dizer: “Você 

tem que fazer aquilo”. E a tua parte? Tu fizeste? E às vezes a gente vai ver e a pessoa não fez. 

É impossível crescer assim, desenvolver assim, é impossível ter uma cidade limpa se você tem 

mais de um milhão sujando e três mil limpando, não tem quem faça isso, não existe, eu já 

presenciei na época em que fui vereador e deputado, olhei com a prefeitura os bueiros da 

cidade, encontramos lá fralda descartável, várias garrafas de dois litros de Coca-Cola dentro 

do bueiro. Então quando chove você vê que começa a criar aquelas corredeiras na calçada, e 

você olha e vêm lá garrafa plástica, pedaço de plástico, saco de supermercado, vai tudo para 

onde? Vai tudo para o bueiro e aí acontece o quê? Vai dissolver? Não. Isso demora anos e 

anos, todo mundo sabe disso. Agora quem botou aquilo ali foi o gari? Foi o prefeito de Belém? 

Foi o vereador? Foi o deputado? Não, foi a sociedade que não teve o cuidado com o lixo. No 
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carro ou ônibus jogam lixo pela janela, todos nós já vimos isso nas cidades, é impressionante, 

e isso nós precisamos ter a coragem de enfrentar essa situação no sentido de que temos que 

fazer a nossa parte também, nós temos que exigir, mas também fazer a nossa parte. É isso que 

tem e que eu acho que falta um pouco em Belém. É como Vossa Excelência disse: “A gente tem 

que amar e cuidar da nossa cidade”. Nem que o prefeito se vista de gari, como o prefeito de 

São Paulo, dará jeito, caso a população não ajude. É impossível, presidente. Até se botarem 

máquinas, ou o que for, não dará jeito porque você tem que rever essa consciência. O Prefeito 

de São Paulo faz isso com uma sinalização, uma espécie de mobilização da cidade, no sentido 

de dizer: “Olha, gente, até eu estou ajudando a limpar, então vamos ajudar também”. Eu acho 

importante a atitude dele, acho muito legal, é um bom exemplo e tudo mais. Mas a partir do 

momento em que não assumirmos a nossa responsabilidade e nosso dever, então temos que 

fazer. Por isso eu cumprimento a cidade, acho que nós temos muitos problemas para discutir, a 

cidade precisa melhorar bastante, é verdade, mas eu não posso deixar de amar a minha cidade, 

de querer a minha cidade, de ter carinho pela minha cidade por causa dos problemas que ela 

tem. Ao contrário, se eu puder ajudar, nós temos que ajudar, porque, como disse Vossa 

Excelência, é a extensão da nossa casa. É onde a gente anda, aonde a gente vive, onde a gente 

sai para brincar, jogar um futebol, para tomar um tacacá, para ir à igreja, enfim, é a nossa 

cidade, é nossa casa também. Então acho importante a gente cuidar disso. Eu comemoro isso 

e, apesar de todas as dificuldades, a nossa cidade está aí, firme, pulsando, é importante para o 

norte do Brasil, com certeza absoluta. Agora, claro, esses problemas todos nós temos e, por 

isso, todos nós temos que participar. E Vossa Excelência colocou muito bem que nós temos que 

fazer também a nossa obrigação, e contribuir com a nossa cidade de alguma maneira. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Eu 

também quero parabenizar a cidade de Belém que acolhe tão bem as pessoas que vem de fora. 

Eu também quero dizer que estudando, observando aqui, Belém, quando eu cheguei, pude 

observar que a maioria das grandes obras, das belezas de Belém foram feitas na época do 

grande gestor Antônio Lemos. Eu pude observar que Belém não foi sempre assim, esses 

problemas que nós temos hoje, lixo pela rua, de valas, de urubus, porque naquela época de 

Antônio Lemos, na verdade, chegou a ser uma cidade modelo, era chamada de “Paris 

N’América”, era, aliás, Buenos Aires, na Argentina, e Belém, aqui no Brasil. Chegou a ser 
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modelo para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Se não me engano foi a primeira cidade a ter 

luz elétrica, a ter telefones públicos, era a cidade que todos gostavam, todos louvavam. Outro 

dia o conselheiro André Dias estava falando sobre esse assunto, mas ele disse que infelizmente 

após o ciclo da borracha aconteceu uma grande crise na região, mas será que por causa da 

crise perdeu-se aquilo que Antônio Lemos fazia? Que era punir aquele que jogava lixo na rua. 

Na época de Antônio Lemos, se a pessoa cuspisse na rua ele era punido; se a pessoa estendesse 

roupas no varal na frente da casa havia uma punição. Hoje não há mais punição, infelizmente. 

Pelo que eu percebo não existe, a impunidade impera, a pessoa joga lixo em todo lugar e não 

se faz nada. Naquelas cidades em que Vossa Excelência citou, como Gramado, eu tive a 

oportunidade de morar em Sorriso, no Mato Grosso, em Primavera do Leste, a própria Cuiabá, 

hoje não se vê um urubu, não tem vala na rua, não tem lixo, porque houve uma certa mudança 

a partir de Dante de Oliveira, por exemplo, Cuiabá fez uma reestruturação modelo, a cidade 

ficou boa e agradável. É possível sim fazer aqui. E não depende só da cultura, acredito eu que 

depende muito do poder público também, incluir essas pessoas, como que existe gente vivendo 

de tirar o lixo da casa e jogar na rua? E ninguém faz nada? Por que isso ocorre? Está na hora 

de amadurecermos e homenagear Belém, fazendo com que o poder público seja eficiente e, 

mais ainda, que nós mesmos estejamos funcionando como fiscais das cidades. Morei lá no 

Mato Grosso, por exemplo, se a pessoa coloca o lixo, o próprio vizinho chega e pede para ele 

retirar e já diz: “Se você não retirar eu vou chamar a polícia para retirar”. A pessoa não 

resiste. E o bom exemplo de um é copiado pelo outro. Aqui, infelizmente, está acontecendo o 

contrário, o mau exemplo de um é copiado pelos outros. Eu cheguei a fazer um pedido, 

inclusive, e o prefeito mandou a resposta de que não adianta ele sozinho retirar se tem um 

milhão para colocar o lixo lá, mas eu observei também lá nas proximidades, onde moro, que 

tem muitas ruas de invasões em que o caminhão do lixo não entra, porque não cabe, não tem 

como entrar, são ruas que não estão pavimentadas, e que o caminhão não entra e as pessoas 

saem de lá do bairro e depositam o lixo na avenida. E se o caminhão grande não pode entrar, 

então por que não colocam carros menores para retirar o lixo? O fato é que há muito a ser 

feito. E nós podemos contribuir. Mais uma vez eu parabenizo Belém, e com a esperança de que 

no ano que vem ela estará muito melhor do que hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Não poderia deixar também, presidente, de prestar a 
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minha homenagem a Belém, por várias razões: o pouco que eu conheço, mas já tenho 

convivido e visto, costumo dizer que sou uma pessoa muito curiosa, mas Belém, e o Pará de 

modo geral, especialmente Belém, tem muitos patrimônios, um patrimônio histórico fantástico, 

lindo, tem um patrimônio cultural sui generis, único no Brasil. Tem um patrimônio 

gastronômico único, porque se você vai em outros estados, as comidas típicas são de origem de 

outros estados, de outras nações, de outros países, que trouxeram e acresceram isso ao nosso 

patrimônio gastronômico, mas o patrimônio gastronômico de Belém do Pará é nativo. Ele é 

único nesse sentido. Tem um patrimônio ecológico fantástico, a cidade de Belém cortada por 

rios, por veias que pulsam levando o líquido da vida, a água, algo extremamente importante. 

Eu gostaria de corroborar aqui com as palavras, isso é importante porque todo mundo que 

ama cuida e quer o melhor, nós temos que olhar as coisas boas. Eu queria colocar aqui e 

ressaltar como o maior patrimônio de Belém, o belenense, muito embora tantos patrimônios 

importantes, esse belenense, essa pessoa que aqui nasceu, uma pessoa que se incorporou 

porque ele se molda a forma do belenense e eu espero, sinceramente, que eu me molde ao 

belenense porque sei que serei uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje. Se eu incorporar 

e for realmente o belenense, quiçá, eu possa me aprimorar enquanto gente, enquanto pessoa, 

sendo tal e qual um belenense, porque é um povo extremamente acolhedor. E essa mesma 

pessoa que eventualmente vai lançar o sofá na rua, ele te receber com um sorriso, com um 

abraço, com todo o aconchego que é próprio e peculiar do povo paraense, do povo belenense. 

Existem realmente esses problemas e eu me deparei com isso. Eu sou sulista, sou de Santa 

Catarina, passei pela Bahia e hoje estou aqui, claramente isso é perceptível, mas cabe também 

a nós e a quem ama, deve olhar para essas coisas e ver que existe algo a ser feito, existe 

alguma coisa a ser feita para melhorar ainda mais, eu digo que o principal é que é um povo 

extremamente acolhedor e essas questões podem perfeitamente serem corrigidas. É uma 

questão de crise de pertencimento, ou seja, parece que o município e a cidade são uma coisa e 

o povo é outra, mas não é. As coisas são como nós entendemos claramente, de que não há 

dissociação entre a coisa pública, a municipalidade como estrutura, e as pessoas. Talvez nós 

tenhamos essa cultura de preservar o município e a coisa que é comum, que é de todos com 

mais tranquilidade. Mas isso é perfeitamente corrigível, é o patrimônio mais importante que 

nós temos. Desejo a todo o povo belenense, a Belém, longa vida e que, de fato, nós não 
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fechemos os olhos aos problemas que nós temos, para que possamos corrigi-los e sermos ainda 

melhores do que somos. E já me incorporando a lógica de Belém, porque me considero hoje um 

paraense, um belenense, e que sejamos ainda melhores, mas, de qualquer forma, parabéns 

para Belém e para o Pará. Acho que o povo é o grande patrimônio dessa terra. Parabéns. 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 oito minutos (10h08min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 
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