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ATA Nº 5.465 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de abril do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo 

Senhor Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias e da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezoito (18) de 

abril 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

Teixeira: 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, havendo expediente a ser lido, 

Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura do expediente da 

Câmara Municipal de Belém. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Tuffi Salim Junior: 
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Ofício nº. 60/2017-DL-CMB. Senhor Presidente, em atenção ao Requerimento nº. 34/2017 de 

autoria do Exmo. Senhor Vereador HENRIQUE SOARES – PDT, apresentado e deferido em 

Sessão Plenária neste Parlamento, encaminhamos ao conhecimento de V.Exa. o documento em 

anexo. Respeitosamente, Vereador Mauro Cristiano Freitas – Presidente da Câmara Municipal 

de Belém. CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, Gabinete do Vereador Henrique Soares. 

REQUERIMENTO. Requeiro, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário 

que este Poder Legislativo envie votos de congratulações à Conselheira LOURDES LIMA pela 

posse ao cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará para o biênio 2017-

2018, juntamente com os Conselheiros André Dias e Odilon Teixeira. Tendo como metas para 

os próximos dois anos, o estímulo à atuação do servidor do TCE-PA e o monitoramento e 

avaliação da gestão orçamentária e financeira da instituição. Que seja dada ciência à 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Pará, Dra. LOURDES LIMA, no 

endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 1585 – Nazaré, Belém – PA, 66035-903. Salão Plenário 

Vereador Lameira Bittencourt, em Belém, aos 07 de fevereiro de 2017. Vereador HENRIQUE 

SOARES – Líder do PDT. Neste momento, registrou-se a saída momentânea do plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira e, em seguida, a Presidência solicitou ao 

senhor secretário-geral a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que anunciou o 

Processo nº 2012/52211-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Clube das Mães de São Francisco do Pará, 

responsável Eloiza Helena da Silva Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, na sessão de 

06/04/2017. Cumprindo dispositivo regimental e já aferidas as manifestações averbadas durante 

a sessão supracitada, assim como a defesa oral da responsável, ocasião em que o representante 

do Ministério Público de Contas havia opinado pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável e ao senhor Manoel 

Carlos Antunes, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Clube das Mães de São 

Francisco do Pará e o senhor Manoel Carlos Antunes e recomendação à Alepa. Conhecido 

ainda o voto do conselheiro relator, que proferiu voto no sentido de julgar as contas 

irregulares, face a grave infração à norma legal, sem imputação de débito, e aplicar à 

responsável as multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pelas irregularidades 
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apontadas e R$1.000,00 (um mil reais), pela intempestividade na prestação de contas. 

Conhecidos, ainda, os votos dos conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, que acompanhou o 

voto do relator; Luís da Cunha Teixeira, que votou divergente pela regularidade das contas com 

ressalva, com aplicação de multa à responsável no valor de R$1.000,00 (mil reais) pela 

intempestividade na prestação de contas; e André Teixeira Dias, que se absteve de votar. No 

retorno do julgamento, sessão ordinária desta data, Sua Excelência proferiu o voto-vista no 

sentido de acompanhar o voto do eminente relator, tendo também decidido da mesma forma a 

conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por 

maioria (5x1). Neste momento se registrou a saída do plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e, ao mesmo tempo, o retorno do conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51285-7, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 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. Neste momento se registrou o retorno ao 

plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2014/50561-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Maria Alice Araújo de Moura, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

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

indeferimento do registro do ato originário (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

nulidade do Ato em decorrência da perda do objeto, conforme manifestação da Secex. 

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 
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relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50238-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Lourivaldo Francez, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pelo deferimento do registro (pausa). A 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 2015/51064-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Miguel Júnior dos Santos Costa, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo 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, com a advertência para observar as recomendações sugeridas pelo 

Ministério Público 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 2008/50094-3, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Elim Monteiro Viana, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com a 

recomendação ao Igeprev que, na concessão da pensão e periodicamente durante seu 

pagamento, certifique-se de que a beneficiária não percebe remuneração e/ou proventos que, 

somados à pensão, corresponda a valor superior ao teto constitucional (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com a recomendação ao Igeprev para que, 

na concessão da pensão e periodicamente durante seu pagamento, certifique-se de que a 

beneficiária não percebe remuneração e/ou proventos que, somados à pensão, corresponda a 

valor superior ao teto constitucional. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 
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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 2008/53540-5, 

que trata do Ato de Pensão em favor dos de Maria Arruda de Souza, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do 

registro, ressalvando, contudo, seus efeitos financeiros até 11 de maio de 2009, data do óbito do 

beneficiário e cancelamento do benefício (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir excepcionalmente o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50125-0, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Emidio Ramos da Silva, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 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. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados 

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta 

(30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou existirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores 

conselheiros, conselheiros substitutos e Ministério Público, no dia 04 deste mês foi distribuída 

a proposta de alteração regimental atendendo ao disposto no artigo 276, inciso II do regimento 

interno, subscrita pelos excelentíssimos senhores conselheiros André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira, que trata de modificações nas competências do corregedor do tribunal de 

contas, como forma de proporcionar a modernização instrumental e procedimental da 
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corregedoria, bem como resguardar a sua atuação junto aos assuntos que são correlatos. O 

processo, dada a sua natureza, foi distribuído ao conselheiro corregedor, Odilon Teixeira, 

como prevê o art. 277 parágrafos 1º e 2º, os senhores conselheiros e conselheiros substitutos 

tiveram a oportunidade de propor emendas sem, entretanto, que tal faculdade fosse exercida no 

prazo regimental de 15 dias, prazo esse que se exauriu. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu quero manifestar o meu 

voto favorável, mas acrescentar aqui um elogio ao trabalho desenvolvido pelo nosso 

corregedor, nosso colega conselheiro Odilon Teixeira, que sabe que em vários momentos, 

inclusive publicamente, eu comentei positivamente na forma de elogios o trabalho que ele fez 

na ouvidoria. Porque ele tirou a ouvidoria do zero e deixou no patamar que está hoje, mas não 

é simplesmente abrir uma porta e botar um servidor com um computador e começar a dizer que 

a ouvidoria está funcionando. Não! Ele cuidou de todos os procedimentos normativos para 

ouvidoria funcionar de fato e direito. O que ele vem agora propor são melhorias para o 

funcionamento da corregedoria com base nas boas práticas que a gente vê acontecer nas 

melhores instituições públicas. Então, eu achei um trabalho muito bem feito e muito bem 

direcionado, isso me leva a crer que é mais uma contribuição técnica que ele está dando para 

que a ouvidoria possa ficar mais robusta e funcionar na sua plenitude e, com isso, eu posso 

dizer que se deve melhorar o que já vinha sendo feito. Ele teve uma boa percepção ao propor 

essas melhorias, por isso eu acredito que ele está no caminho certo. Então eu quero manifestar 

o meu voto favorável, meu apoio e meu elogio ao trabalho do conselheiro Odilon Teixeira e 

extensivo a equipe dele, que hoje conduz a nossa corregedoria do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Sucesso Odilon. Boa sorte! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu agradeço as palavras do conselheiro Luís 

Cunha e apenas retificando que a ouvidoria atualmente está muito bem sob a batuta da 

conselheira Rosa que, conforme pode ser constatado por toda a casa e pelos conselheiros, está 

indo muito bem, melhor acredito do que na minha época. E o objetivo aqui é esse mesmo, 

senhores conselheiros, de possibilitar uma melhora instrumental e procedimental para que a 

corregedoria possa exercer o seu mister com mais tranquilidade e em melhor direção. Eu, 

naturalmente, aprovo a alteração regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Antes de me manifestar, eu preciso dizer 
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que é muito fácil manter a casa limpa depois que está devidamente arrumada. Eu que tive a 

sorte de ser precedida pelo doutor Odilon na ouvidoria. E, da mesma forma, cumprimento o 

trabalho dele e também acompanho os que me antecederam. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no ATO nº. 76/2017, 

desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Gostaria de só lembrar que nós já distribuímos uma minuta de resolução a 

respeito da racionalização da razão processual, com alterações propostas pelo conselheiro 

Odilon e alterações efetuadas pela SECEX, para a alteração deste tribunal pleno e tínhamos 

pensado em votar, mas houve uma discussão na SECEX e, possivelmente, traremos na próxima 

semana para a votação, mas se algum dos conselheiros ou dos conselheiros substitutos 

quiserem dar uma contribuição no sentido de apresentarem alguma proposta, para que a gente 

possa incluir, já que ainda temos tempo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior:  Presidente, conselheira Lourdes Lima, doutor Stanley, 

sempre seja bem-vindo, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, eminentes conselheiros 

substitutos, eu queria fazer apenas um registro breve, senhora presidente, mas eu acho 

importante, não só para a gente, mas principalmente para as pessoas as quais eu vou me 

referir, que é fundamental para a vida e para a família, enfim, para a carreira. Foi assinado 

pelo governador Simão Jatene o decreto que diz, no seu artigo primeiro, que ficam promovidos 

aos postos imediatos nos quadros correspondentes pelo critério de merecimento e antiguidade. 

Os oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará seguem os nomes no posto para o critério de 

merecimento e antiguidade, os oficiais da Polícia Militar, e seguem os nomes, no posto de 

coronel tem mais uma lista aqui de algumas pessoas e também no posto de tenente-coronel. 

Esse eu faço um destaque ao hoje tenente-coronel Hernani Miranda da Cunha Filho, que é do 

Tribunal de Contas e trabalha aqui, salvo engano, no gabinete da conselheira Lourdes, e da 

Polícia Militar, tenente-coronel, o João Augusto da Silva Soares. E tem uma lista aqui de 18 

oficiais que foram promovidos de major para tenente-coronel, dentre esses 18, dois estão à 

disposição do Tribunal de Contas do Estado, e todos conhecem o trabalho deles, o empenho e a 

dedicação deles. De forma que eu queria fazer esse registro, senhora presidente, e dar os 

parabéns pela merecida promoção e, como diz o decreto do governador, o critério foi 

exatamente o merecimento e a antiguidade. Então, por conta do trabalho deles, a vida deles 
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dedicada à polícia fez com que eles merecessem esta promoção, pela sua dedicação, honradez 

e lealdade à Polícia Militar e ao estado do Pará. Então, faço esse registro aqui só para constar 

nos anais da Casa a promoção merecida desses dois oficiais. Eram essas as minhas palavras, 

senhora presidente, mas agradeço a Vossa Excelência por ter me dado esse espaço e a 

oportunidade de agradecer esses dois servidores públicos do estado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu quero 

também me somar à manifestação do eminente conselheiro Cipriano Sabino dando os parabéns 

ao agora tenente-coronel Soares e ao tenente-coronel Hernani, integrantes do nosso gabinete 

militar. Eu, enquanto presidente, nos dois anos, só tive elogios ao comportamento desses dois 

servidores públicos. O gabinete militar tem, eu posso dizer assim, um perfil próprio. São 

servidores que seguem um regime próprio, principalmente no que diz respeito à disciplina e à 

hierarquia e, nesses dois anos, foram pessoas que se destacaram com dedicação aqui na casa e 

em todos os momentos em que a gente necessitou. Inclusive, em alguns momentos de conflitos, 

como o que aconteceu na sessão de terça-feira aqui na parte externa do tribunal. Eles estavam 

à frente, estão preparados para intermediar os conflitos, para dialogar de forma respeitosa, 

são pessoas inteligentes e preparadas. O major Soares, que agora é tenente-coronel, por 

exemplo, é bacharel em direito, é uma pessoa que tem um preparo intelectual. Então, para 

quem é militar, a carreira deles é diferente da nossa aqui do tribunal e também de quem é 

servidor daqui. Isso para eles é um momento de júbilo. Um momento grandioso, porque eles 

chegaram já no penúltimo grau da graduação da carreira militar no estado do Pará, da 

Polícia Militar do Estado do Pará, que é o posto de tenente-coronel. Faltando agora apenas 

somente uma promoção que seria para a graduação de coronel. Eu fico muito feliz com isso e 

de qualquer maneira eles seguem critérios rigorosos, há uma comissão que avalia a história, a 

conduta e o comportamento dessas pessoas. O critério é da Polícia, não é do tribunal, a 

interferência da instituição é zero, porque eles apenas trabalham aqui, são regidos pela Polícia 

Militar do Estado do Pará. A promoção segue uma legislação própria da Polícia Militar, mas, 

de qualquer maneira, isso não deixa de ser um momento de valorização para duas pessoas que 

eu considero importantes, porque são oficiais da Polícia Militar. Vem no momento em que, falo 

isso com tristeza, a gente vive uma crise na sociedade paraense, em que vários policiais foram 

assassinados recentemente, um patamar assustador, e é algo inaceitável. É importante a gente 
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poder dar ênfase, festejar e incentivar os bons policiais militares, aqueles que honram a farda, 

aqueles que tem uma vida tranquila e regular na instituição. Isso é muito importante, então eu 

peço as bênçãos de Deus para que tanto o tenente-coronel Hernani e o tenente-coronel Soares 

tenham muito sucesso nas suas vidas, enquanto permanecerem aqui ou quando forem 

convidados a desempenhar um outro papel na Polícia Militar. Parabéns conselheiro Cipriano 

por ter tido a lembrança e concordo plenamente com Vossa Excelência. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, eu queria parabenizar a figura humana dos dois oficiais da Polícia Militar, sei que 

são carreiras absolutamente dignas e honradas dentro da corporação. Então, dentro desse 

sentido, nas pessoas dos oficiais, eu parabenizo e rendo minhas homenagens. E, quanto às 

considerações da casa militar, todos sabem o meu pensamento, eu prefiro não entrar no 

mérito, mas aos oficiais e às promoções, eu acho que são merecedores. Quanto a essa outra 

parte, a minha posição é extremamente clara e já relatada inclusive neste Plenário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Também gostaria de me manifestar no sentido de parabenizar os militares 

homenageados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: 

Senhora presidente, senhor Stanley Botti, digno representante do Ministério Público de Contas, 

senhores conselheiros, conselheiros substitutos, servidores aqui presentes e que nos ouvem. 

Senhora presidente, eu pedi a palavra apenas para relatar que na sessão de terça-feira, em 

razão da extensão da sessão, eu preferi não fazer essa menção, mas, hoje, em razão do nosso 

tempo, quero usar uns dois ou três minutos aqui apenas para registrar o evento do qual eu tive 

a honra de participar a convite da presidência do Tribunal de Contas na Assembleia 

Legislativa, por ocasião da homenagem que aquela casa legislativa prestou a primeira igreja 

Batista do Pará pelos seus 120 anos de fundação. Gostaria de fazer um breve relato aqui, a 

autoria da propositura de homenagem foi do nosso presidente Márcio Miranda, presidente da 

Assembleia Legislativa e foi acatada à unanimidade pelo plenário daquela casa, de se fazer a 

homenagem a essa igreja que tanto contribuiu para o estado do Pará e para o norte do Brasil, 

porque foi a primeira igreja evangélica da Amazônia, fundada lá em 1897, pelo missionário 

sueco Enrico Alfredo Nelson, que veio para o Brasil em 1893, e 1897 ele fundou a primeira 

igreja, que, na verdade, é mãe de muitas outras igrejas evangélicas, a exemplo da Assembleia 
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de Deus do Pará, que é uma das primeiras do Brasil e que se originou da primeira igreja 

Batista do Pará. Foi conferida a comenda da ordem do mérito do legislativo, maior honraria 

do Poder Legislativo, as pessoas físicas ou jurídicas, em causa, a igreja foi contemplada e foi 

um evento extremamente prestigiado, muito bonita a sessão e eu gostaria de fazer menção ao 

presidente da igreja, o pastor Davi Raiker, que usou da palavra e com muita inteligência e 

sabedoria se posicionou e agradeceu as homenagens. Eu tive a oportunidade também de falar 

na questão, e em nome do tribunal, dizer que eu parabenizava a igreja pelos seus 120 anos e a 

Assembleia Legislativa pela justa homenagem. Muito embora nós sejamos um estado laico, eu 

achei muito bonita a iniciativa do presidente Márcio Miranda e da Assembleia Legislativa de 

apoiar e prestar homenagem a quem cultua a palavra de Deus, para quem cultua o evangelho e 

tem como premissa levar uma mensagem para as pessoas, e também prestar muitos serviços 

sociais e até mesmo filantrópicos como ficou claro na mensagem do pastor. Isso é fundamental, 

sobretudo nos dias atuais. Então fiquei muito feliz e honrado em participar, em representar o 

tribunal e poder levar uma palavra de congratulação da nossa Corte de Contas à Assembleia 

Legislativa e à igreja, porque fazer 120 anos é para poucos. É uma jovem senhora, que muito 

contribuiu para a sociedade paraense e para a sociedade amazônica, e muito tem a contribuir, 

por isso entendo que a honraria foi extremamente pertinente e foi uma satisfação ter 

participado daquele evento. Eu gostaria de agradecer a presidência pela indicação, pela 

oportunidade e dizer que fiquei muito feliz em poder ir lá e representar o tribunal e presenciar 

tudo o que presenciei. Foi muito interessante. Obrigado, presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o conselheiro 

Luís Cunha e o conselheiro Nelson queriam e eu meti para dizer o seguinte: há controvérsias na 

fala do doutor Daniel. Nós estamos aqui pensando que ele fez aqui um registro e tal. Nós temos 

uma pequena divergência, que nós queremos apresentar apenas o voto de congratulações à igreja e 

ao presidente da Assembleia Legislativa. O tribunal se manifestando, considerando as palavras do 

doutor Daniel, e o tribunal envia se o plenário assim concordar com a proposta do conselheiro 

Nelson, Cipriano e Luís Cunha. Nós conversamos aqui nos bastidores, mas agora eu venho aqui 

revelar essa proposição no sentido de o tribunal enviar a manifestação de congratulações de 

louvor à igreja pela merecida homenagem. Ela recebeu essa comenda, que é a mais alta da 

Assembleia Legislativa, e ao presidente Márcio Miranda por ter proposto e o plenário aprovou por 
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unanimidade. Então, essa que é a nossa divergência no bom sentido, brincando com o doutor 

Daniel, no sentido de que concordamos com as palavras dele e que vamos um pouco além. Com 

certeza absoluta o doutor Daniel assina a proposta com a gente de enviar os votos, presidente, é 

uma proposição que eu e o conselheiro Nelson, Luís Cunha e o doutor Daniel, já falando o nome 

dele, fazemos ao plenário. Se o plenário concordar, então, o tribunal envia oficialmente este 

documento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O 

conselheiro substituto Daniel Mello foi feliz em abordar esse assunto aqui. Eu não sei se a igreja 

que ele congrega, se é a igreja batista, mas eu queria lhe dizer que eu tenho maior respeito e 

admiração pela igreja batista. Eu quando exercia o mandato, e é comum, eu creio que a 

conselheira Lourdes, conselheiro Nelson, nós éramos bastante convidados para ir em festividades 

das igrejas. Eu fui em todos os eventos. Não creio que tenha uma igreja que eu não tenha ido em 

um evento, mas tem duas igrejas, todo mundo sabe que eu sou católico, se tirar a toga verão que 

estou com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré aqui no meu paletó. Todo mundo sabe que eu sou 

um católico, procuro ser praticante, eu vou à igreja todo domingo e defendo muito a nossa igreja 

católica, mas eu já fui espontaneamente à igreja batista várias vezes, sem ir em solenidades. Duas 

igrejas que eu fui, quis ir, igreja batista e igreja adventista do sétimo dia. E eu me senti muito bem. 

O que eu fui buscar naquelas igrejas eu encontrei, que foi paz, conforto espiritual e inspiração. E 

me direcionando à igreja batista, eu quero fazer aqui um registro também na forma de elogio, uma 

igreja que evita e não tenho conhecimento se já no Brasil há algum caso, mas pelo que eu sei não 

tem nenhum político com mandato patrocinado pela igreja batista. É uma igreja que evita esse tipo 

de postura, mas nada contra se assumisse. E quem me disse isso foi um pastor. O foco é a 

espiritualidade, cuidar das pessoas, cuidar do projeto de evangelização, cuidar do projeto de Deus. 

Então eles evitam esse tipo de coisa, não apoiam integrantes que em nome da igreja tentam 

desenvolver projetos políticos, e isso me chamou a atenção. Eu estava presidente, doutor Daniel, 

ano passado, e recebi um grupo de dirigentes da igreja batista, que vieram pedir permissão para 

distribuir exemplares da bíblia, do novo testamento, principalmente, e eu permiti, inclusive me 

deram um muito bonito exemplar e tem um nome bonito do projeto que eu não consegui lembrar. 

Eles desenvolvem na igreja uma vez ao ano, onde escolhem uma instituição ou uma empresa para 

distribuir os exemplares do evangelho. E fizeram aqui na casa, algumas pessoas receberam o novo 

testamento, eu achei aquilo algo muito bonito e importante. Vossa Excelência tocou em um ponto 

da homenagem, o estado brasileiro é laico, a gente sabe disso, mas eu acho que mais do que nunca 
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é necessário um trabalho em parceria do Poder Público com as igrejas. Não acredito que o Poder 

Público tenha capacidade de resolver o problema social que temos hoje, principalmente violência e 

drogas, prostituição, sem a ajuda das igrejas. Porque a igreja chega na família, a igreja entra nas 

casas e o estado não. Em alguns discursos que eu proferi em 2006, o meu último momento político, 

doutor Jorginho, eu chegava em comunidades e dizia assim: “Eu estou aqui atuando e 

representando o estado do Pará, sou deputado estadual, lamento esta comunidade se encontrar 

nessa situação. Mas existem três governos que podem atuar nessa comunidade: o governo do 

município, que é o prefeito; o governo do estado, que eu faço parte, do legislativo do estado; e o 

governo federal. Mas a sensação que eu tenho aqui é que nesta comunidade não existe nenhum dos 

três governos”. É essa a sensação que a gente tem em algumas partes do Brasil, onde parece que 

nenhum dos três governos existe. A gente sente isso e, nesse campo da violência, da prostituição, 

das drogas, é grave o problema. Das drogas, principalmente, sem as igrejas a gente não tem como 

construir uma solução de paz. Não tem como comprar no comércio um quilo de paz, 10 quilos de 

paz, um pacote de paz, porque isso é uma construção. Eu quero elogiar o trabalho das igrejas e, no 

caso aqui, a igreja batista que faz um trabalho digno de elogios e respeito. Então, parabéns a 

Vossa Excelência, conselheiro Cipriano manifestou-se e teve logo o nosso aval. Eu acho que a 

igreja batista merece receber essa manifestação pública do tribunal que fiscaliza o dinheiro 

público do estado do Pará na forma de agradecimento e congratulações, pelo que vem fazendo no 

estado do Pará na construção da paz e do bem, da harmonia, da pregação do evangelho, do amor, 

da solidariedade, da fraternidade e tudo mais. Então, era o que eu queria dizer nesta manhã, na 

sessão curta, mas que nos oportuniza com ideias e iniciativas maravilhosas, de a gente poder 

abordar um tema desses. Eu a pouco, acho que o conselheiro Odilon, não entendeu o tamanho da 

minha manifestação para a ouvidoria, porque não é caso de retificar, porque, na verdade, eu 

busquei na ouvidoria o que ele fez e que ainda está fazendo na corregedoria. Não tenho nenhuma 

dúvida, e a doutora Rosa foi muito feliz quando disse que encontrou o trabalho pronto. Vossa 

Excelência merece elogios pelo que fez na ouvidoria e agora está fazendo algo parecido na 

corregedoria. Eu te elogiei enquanto presidente na ouvidoria, eu dizia e digo, a doutora Rosa 

herdou um legado deixado por Vossa Excelência, e ela faz muito bem isso, porque ela está dando 

retorno, está tendo esse feedback em todos nós. Ontem mesmo ela falou isso em uma reunião de 

trabalho nossa, e a nossa ouvidoria é uma das melhores não só no Pará como também no Brasil. 

Teve um evento de ouvidorias e eu fui ver. Vi os relatórios das outras ouvidorias do estado do Pará 
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e a nossa está bem à frente. Foi um trabalho de Vossa Excelência e que agora vem na ouvidoria 

dando uma arrancada boa e achando necessário modificar o regimento da casa para aperfeiçoar a 

corregedoria. É importante, muita gente até hoje, doutor Jorge, não entendeu o que é correição. E 

a gente não tem uma cultura de correição na nossa instituição. A gente não tinha cultura de 

ouvidoria, não tinha cultura de controle interno e eu lembro que a expressão do eminente 

conselheiro Nelson Chaves, um dos eventos aqui na frente, na FIEPA, ele disse assim: “Precisamos 

consolidar uma cultura de controle interno na administração pública”. Essa expressão dele 

marcou. E ontem, até em uma reunião de trabalho, comentei o crescimento da auditoria geral do 

estado. Mas por que cresceu? Porque o tribunal foi para cima, cobrou a fez funcionar. Porque nós 

desenvolvemos um trabalho tão grandioso na área do controle interno, vários eventos, e eu acho 

que ele estava certo quando pensou o evento, porque, de tanto a gente bater, a auditoria geral do 

estado está bem estruturada, faz um trabalho muito importante para nós do controle externo. 

Porque a gente, ao fazer uma auditoria de controle externo, encontra um estado mais organizado, 

um processo mais bem instruído, tanto o processo de prestação de contas, como de aposentadoria e 

tudo mais. Então, eu só quero festejar isso. O conselheiro Odilon sabe que eu sou fã dele, torcedor 

dele e, da mesma forma, eu creio que eles estão muito afinados, corregedoria e ouvidoria. Vem 

coisa muito boa, Conselheiro Odilon e Rosa Egídia, tanto da corregedoria e da ouvidoria, e vai ter 

o nosso apoio. E digo mais, doutora Rosa, uma instituição que se preza tem que fazer funcionar a 

ouvidoria, corregedoria e controle interno. Tem que fazer funcionar. E vocês estão fazendo isso, 

então para nós isso é orgulho, era o que eu queria dizer nesta manhã. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stanley Botti 

Fernandes: Primeiramente parabenizar também a igreja batista pela comemoração dos seus 120 

anos de existência aqui no estado do Pará, e me associar, embora a gente não vote, e parabenizar 

os conselheiros Nelson, Cipriano, Luís Cunha e também o conselheiro substituto Daniel pela 

proposição de render homenagens à igreja. E dizer que o estado, muitas vezes a gente confunde a 

laicidade com o laicismo, porque o laicismo é a posição franca do estado à religião; a laicidade 

não. Então não é incompatível com a laicidade do estado. É uma forma de homenagem como essa 

que já foi tão bem falada aqui, e o papel desenvolvido pelas igrejas e pelas instituições religiosas 

na sociedade. Contribuição para a prevenção do uso e combate às drogas, à violência, porque, 

conselheira Lourdes, o estado chegou em limite, mas a religião chega no coração da pessoa. E, 

conforme o próprio Jesus disse, é ali que são tomadas as grandes decisões da vida. Então a 
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religião, às vezes, consegue chegar onde o estado não consegue chegar. Por isso, uma homenagem 

dessas é justa e parabenizo o tribunal pela posição tomada hoje nessa casa. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu também 

gostaria de me associar as homenagens prestadas à igreja e eu estou acompanhando essa semana, 

estou sabendo que o movimento está sendo grande desde o início e vai se encerrar até domingo, o 

qual eu gostaria de até participar domingo à noite. Já falei para o doutor Daniel, porque eu vejo 

que é um movimento internacional, várias pessoas de outros estados estarão em Belém para 

participar desse momento. Um momento espiritual e bom para a nossa sociedade paraense. Eu 

parabenizo o conselheiro Nelson, o conselheiro Cipriano e o conselheiro Luís pela proposição e eu 

tenho certeza que todos nós vamos acompanhar, inclusive já manifestado pelo Ministério Público, 

como também se manifestou, com certeza, todos nós vamos estar apoiando a proposição. 

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

nos Ofícios nºs. 181 e 182/2017-SEGER, desta data. 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 doze minutos (10h12min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 
Belém, 20 de abril de 2017. 

 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR  
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 25 de abril de 2017. 
 
 
 

    JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
   Secretário-Geral 

 
V I S T O: 
 
 
         MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA  
                                   Presidente 


