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ATA Nº 5.483 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (29) do mês de junho 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, 

Luís da Cunha Teixeira, 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, a 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry, 

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 força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e sete (27) 

de junho 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 Luís da Cunha Teixeira: 

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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, 

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, foi quando anunciou o Processo 

nº 2013/51193-8, que cuida da tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 
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Estadual em Regime de Convênio Cônego Batista Campos, responsável Jaceli Vale Ferreira, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, 

com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão de 

01/12/2016. A presidência esclareceu que o processo supra não foi julgado em virtude da 

ausência do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/51900-6, que agasalha o Ato 

de Aposentadoria em favor de Albeniz Martins e Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas formulado pelo 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 25/04/2017, que apresentou voto-vista 

acompanhando a relatora. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, foi consultado o Plenário, tendo sua Excelência o 

Conselheiro André Teixeira Dias, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos 

para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2012/50626-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Previdência 

da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exercício financeiro de 2011, responsável 

Antônio Rocha, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

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

23/02/2017. Cumprindo disposição regimental Sua Excelência proferiu seu voto-vista nos 

termos a seguir: Bom, senhora presidente eu não tive a delicadeza, quando me manifestei antes, 

mas antes tarde do que nunca. Bom dia senhora presidente, senhor Guilherme que hoje 

representa o Ministério Público, meus colegas Nelson. Luís, Odilon, Rosa, Julival, Milene, 

Daniel, Edvaldo. Bom dia meus queridos secretários dessa casa, Tarcísio. Demais 

funcionários. Bom dia TCE. Tratam os presentes autos do processo de prestação de contas do 

Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, referente ao exercício 

de 2011, de responsabilidade do senhor Antônio Rocha. O excelentíssimo senhor conselheiro 

Odilon Teixeira em voto condutor decidiu pela irregularidade com devolução da quantia de 

R$86.416,16 (oitenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) decorrente 

a ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Sustenta em seu voto que houve 

irregularidade, havendo concessão de abono de R$10.063,06 (dez mil, sessenta e três reais e 

seis centavos) e de gratificações na quantia de R$75.763,10 (setenta e cinco mil, setecentos e 
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sessenta e três reais e dez centavos), por conta da não existência de norma legal que se 

permitissem, não sendo juridicamente possível as suas construções baseadas em resoluções e 

portarias. A primeira controladoria em relatório de auditoria e o Ministério Público de Contas 

opinaram no mesmo sentido do voto condutor, confirmado as suas manifestações 

posteriormente à defesa apresentada pelos jurisdicionados. A ilustre conselheira Rosa Egídia, 

em voto vistas, as folhas 469, concluiu no mesmo sentido do relator. Bem, de início, não mais é 

possível estabelecer qualquer recomendação ao IPALEP, como pretendem a 1ª CCG e o 

Ministério Público em face da extinção decretada pela lei complementar 092 de 14 de janeiro 

de 2014, perdendo, pois, o seu objeto. Destaca-se, pois, a questão do pagamento de abono e 

gratificações especiais à servidores cedidos ao IPALEP. O ora defendente justifica a 

legalidade dos pagamentos questionados em face das autorizações concedidas através das 

portarias 13/2003, e 12/2002, juntadas aos autos nas folhas 403 a 405, volume 2/2. O que se 

vê, que se tratavam de fatos recorrentes a exercício de 2002 e 2003, ou seja, há mais de 9 anos 

sem que esta corte apontasse qualquer irregularidade ou ilegalidade dos atos. Aliás, o exame e 

julgamento das contas do IPALEP no exercício de 2010, já na presidência de Antônio Rocha, 

de onde derivou o acórdão 53291 de 15 de maio de 2014, o então relator conselheiro Ivan 

Babosa da Cunha disse, “acordam os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado Pará 

unanimemente nos termos do voto do excelentíssimo conselheiro relator, com fundamento no 

artigo 56, inciso segundo, combinado com 61, lei complementar 81 de 26 de abril de 2012, 

julgar regulares com ressalvas as contas no valor de R$9.807.224,39 (nove milhões, oitocentos 

e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) e aplicar ao senhor Antônio 

Rocha multa no valor de R$645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) pela intempestividade 

na prestação de contas, com as recomendações sugeridas pelo departamento de controle 

externo deste tribunal”. Destaco que tanto o controle externo dessa corte, quanto o Ministério 

Público de Contas, não assinalava qualquer irregularidade nos pagamentos ora reprimidos. 

Cumpre observar que decisões sucedâneas, ainda que excepcionalmente podem constituir fator 

de legitimação e de estabilização de determinadas decisões jurídicas, diante da necessidade de 

se respeitarem situações consolidadas no tempo, como no caso onde nenhuma ilegalidade 

sobre os pagamentos ora questionada foi apontada e, portanto, exigida qualquer devolução de 

valores. É preciso que, penso, este TCE mantenha a estabilidade e a ordem das relações 
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jurídicas, diante da necessidade da proteção a segurança jurídica e ao princípio da confiança, 

devendo, inclusive, preservar situações administrativas irregulares, admitindo o passado para 

que se mantenha a estabilidade como fator de justiça e marcar uma data, a partir da qual, não 

pode mais ser feito porque aquilo ficou claro que aquilo no passado serviu naquele momento, 

mas que não serve mais deste momento em diante, uma vez que foi identificada que aquela 

prática é, de alguma forma, deletéria. Devemos sempre ter em vista a necessária e inafastável 

confiança dos jurisdicionados nos órgãos de controle, como forma de se estabelecer a 

segurança jurídica. O que observo nesse processo é a prescindibilidade do princípio da 

confiança jurídica por este tribunal, contrafazendo a devida estabilidade da relação jurídica, 

uma vez que a análise das contas desse exercício anterior não apontou, embora já havidas, as 

mesmas irregularidades. E no caso concreto o que eu vejo é a necessidade de manter a 

estabilidade jurídica da relação, acompanhando as decisões anteriores onde não se apontou 

qualquer irregularidade e, por conseguinte, não determinou a devolução de qualquer valor, 

fazendo-se uso da razoabilidade e ponderação, onde o jurisdicionado tem suas contas de um 

exercício, em fatos específicos, julgados de forma e, exercício sucedâneo, o mesmo fato tem 

julgamento diverso. Assim entendo que não é possível exigir-se a devolução dos dinheiros 

pretendidos, uma vez que, nunca exigido em decisões anteriores nesta corte ao IPALEP 

devendo, indubitavelmente, ser anotada a irregularidade e determinado que a partir dos 

exercícios seguintes cessassem tais pagamentos, o que, de toda sorte não mais surtiria 

qualquer efeito, já que o órgão jurisdicionado foi extinto. Dessa forma em respeitosa e parcial 

divergência ao voto do relator, decido julgar as contas do senhor Antônio Rocha nos termos da 

lei complementar 81 de 26 de abril de 2010, irregulares, mantendo a multa por 

descumprimento de prazo para remessa de balancetes referente ao terceiro quadrimestre do 

exercício de 2008, nos termos do artigo 83, inciso oitavo, lei orgânica do TCE, atualizando 

para o montante de 907 reais. Este é o meu voto vistas, presidente. A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Bom dia senhora presidente, bom dia senhores conselheiros, Luís, André, Odilon, 

Rosa, ilustre representante do Ministério Público doutor Guilherme, conselheiros substitutos, 

Julival, Milene, Daniel, Edvaldo. Vossa excelência, se não me engano, no seu voto, conselheiro 

André Dias, diz que o IPALEP foi extinto, isso? Mantem ainda algum pagamento? Porque 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1177

quem é extinto não pode pagar ninguém. Não sei se há, porque como há uma instituição da 

aposentadoria para ex-parlamentares, com a devida vênia, vossa excelência diz que o IPALEP 

está extinto, portanto não pode receber recursos do poder legislativo, porque quem está extinto 

não pode receber, muito menos pagar. Então, uma indagação que eu faço. Como é uma 

batalha longa e para evitar constrangimento no que se diz que mesmo que nasça irregular, eu 

costumo citar o autor, pouco conhecido no país, que chama-se Ruy Barbosa, que diz que o que 

nasce ilegal não pode estipular direitos. É uma convicção. Mantenho há muitos anos. E só essa 

pergunta, o IPALEP paga alguém ainda? Vossa excelência tem condição de informar isso ou 

não? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não sei. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para 

constar no voto de vossa excelência que se ele está extinto ele não pode mais receber. Então, se 

há algum pagamento é feito diretamente pela assembleia legislativa em qual situação? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acho que é isso que 

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

Mas a quem? Quer dizer, se ele está extinto, é uma situação que precisa ser esclarecida. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu não conheço a 

lei de extinção do IPALEP, mas em princípio, a quem ele devia, me parece que foi assumido 

pela assembleia até acabar esses pensionistas. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: No caso, aqui, conselheiro Nelson, 

eu acredito que a multa é à pessoa física. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro, é a multa, mas eu não posso ser cerceado de me 

inteirar do assunto. Não estou discutindo ainda a multa. Estamos discutindo a divisão do 

montante, salvo engano meu, porque existia lá, foi feito uma divisão desse dinheiro. Então se 

ele está extinto nem podia mais dividir muito menos receber dinheiro. Só essa colocação. Aliás, 

minha posição a vossa excelência até conhece muito bem, conselheiro André, é uma questão de 

convicção há muitos anos. É que eu acho que quem está extinto não pode nem receber muito 

menos pagar. Então, neste caso, se há pagamento, é a assembleia que faz diretamente. Em que 

rubrica? Se há passagem do montante do poder legislativo para o instituto não pode mais, 

porque ele está extinto. Então se ele está extinto ele não pode receber e também não pode 

pagar. É só essa consideração. Eu quis apenas me fixar na bela manifestação do ilustre 
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relator, também pedindo vênia para discordar citando o autor pouco conhecido no país que é o 

Ruy Barbosa, que ele prega que aquilo que nasce ilegal não pode gerar direito. Só isso. No 

mais eu acompanho a manifestação no processo do conselheiro Odilon e ratificada pela 

conselheira Rosa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: O conselheiro Luís Cunha julgou-se impedido no início, assim como 

o conselheiro Cipriano Sabino, suspeição. Eu, pergunto ao conselheiro Odilon, se ratifica o 

voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, 

bom dia, incialmente. Bom dia aos conselheiros Nelson Chaves, Luís Cunha, André Dias, Rosa 

Egídia, ilustre procurador doutor Guilherme, meus colegas substitutos, Julival, Milene, 

Edvaldo e Daniel, senhoras e senhores. Pontuar algumas coisas. Respondendo à pergunta de 

vossa excelência, conselheiro Nelson, o IPALEP foi extinto em uma lei de 2014, então acredito 

que vá ter contas até 2013 ainda ou 2014, e todos os benefícios do IPALEP foram assumidos 

pela própria assembleia. Em outras palavras, quem vai pagar é o tesouro, porque eram leis 

anteriores e direito adquirido. A constituição ressalva todas essas situações. Conselheiro 

André, no voto vistas traz um argumento que nas contas anteriores aparece que houve o mesmo 

problema e o tribunal julgou regular com ressalva. E alega que haveria ali uma ofensa à 

segurança jurídica e o tribunal teria que fixar prazo. Eu discordo. Irregularidade é 

irregularidade desde o seu início, Ruy Barbosa em toda sua razão já dizia isso nos idos do 

início do século 20. Uma vez irregular é irregular. Eu não preciso necessariamente fixar prazo 

para modificar isso. Todo gestor conhece muito bem a legislação e quando entra no seu cargo 

ele promete exatamente observá-la. As determinações do tribunal são para aquelas situações 

em que o gestor deve observar a legislação, mas aquilo que ele não fez não cria prejuízos ao 

erário e não cria deficiência maior para o interesse público. Uma vez constato prejuízo, não há 

que se determinar nada. E assim, cada conta é diferente da outra. O conselheiro Ivan, naquele 

momento fez o juízo de valor que convenceu o plenário naquele momento. Essa é a dinâmica 

dos colegiados. Os colegiados não são engessados, são dinâmicos, a sua composição se altera 

constantemente. E justamente por se alterar a evolução das discussões dos debates 

acompanham esse dinamismo. Então, assim, eu mantenho integralmente meu voto, não vejo 

aqui, como apenas julgar irregular sem por débito. Gestor nenhum pode, de forma graciosa, 

determinar pagamentos a servidores sem respaldo legal. Mantenho na integra, presidente. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Conselheira Rosa Egídia. Como vossa excelência mantem, conselheiro Nelson Chaves 

já antecipou seu voto, mas eu vou confirmar. Conselheira Rosa. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, o meu 

voto-vistas já consta do processo, mas eu não considerei exatamente as argumentações que o 

doutor André Dias trouxe no voto vistas dele com relação as prestações anteriores que 

inclusive, do mesmo gestor, foram consideradas regulares por essa corte. Então, acredito que 

no exercício seguinte ele manteve a mesma atitude com relação a despesa considerando 

também a aprovação junto ao Ministério Público e a corte de contas. Por isso, neste momento, 

eu retifico parcialmente o meu voto para acompanhar o voto vistas do doutor André Dias. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, com a devida vênia eu quero expressar apenas um pouco a discordância da 

manifestação da conselheira Rosa e albergar no meu pensamento inteiramente no pensamento 

do conselheiro Odilon, visto que o colegiado pode sim mudar de convicção em razão dos 

relatos presentes. Então, quer dizer, a conselheira Rosa modifica o seu entendimento em 

respeito. E eu continuo ratificando o meu entendimento com o conselheiro Odilon. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Eu mantenho meu entendimento pela irregularidade, apenas quanto a glosa eu concordo com o 

Conselheiro André. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência, da mesma forma, mantém pela irregularidade, 

sem a glosa. E com voto vista do conselheiro André. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só uma pergunta, vossa excelência e o conselheiro 

André são, foram filiados ao IPALEP ou não? Não há nenhum impedimento? Vossa excelência 

não se considerou impedido, vossa excelência também não? Embora julguem o instituto na 

qual são associados? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Não me julguei impedido, mas sou, ou era, afiliada. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Perfeitamente. Eu não 

perguntei a vossa excelência isso, conselheiro André, perguntei se vossa excelência é 

associado. Não perguntei se vossa excelência participou da administração. O áudio não 

registra isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira: Não participei da administração, só fui filiada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Apenas estou perguntando se 

são filiados e, portanto, provavelmente tem relação com a assembleia legislativa pela extinção 

do IPALEP, é isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: O conselheiro Luís porque pertencia ao conselho consultivo e o 

conselheiro Cipriano também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Ainda não é isso que eu estou perguntando, excelência. Eu estou 

perguntando se mantem a ligação com recursos da assembleia repassados ao IPALEP. Essa é 

minha pergunta, muito clara. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não são mais associados porque está extinto. Ainda há alguma 

vinculação de vossas excelências com a assembleia no sentido das pensões do IPALEP ou não? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Sim, mantém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Sim? Só isso, era só para fazer o esclarecimento. Concluída a votação, a Presidência, então, 

proclamou o resultado final, por maioria (3x2) foi acolhido o voto de vista do Conselheiro 

André Teixeira Dias, vencido o relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/53526-7, 

que trata do Ato Pensão em favor de Antônio Monteiro Teixeira, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento dos dispositivos 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público que ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo excepcional deferimento do registro 

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50309-4, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Bragança, responsável João Nelson Pereira Magalhães, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 
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cumprimento dos dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público que ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção 

do processo sem resolução de mérito (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

no sentido de arquivar os autos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo 

nº 2013/51208-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola de 

1º. e 2º Graus Dr. Freitas, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

arquivamento do processo (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para arquivar 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Luis da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2016/51074-9, que trata de 

Agravo Regimental interposto por Evaldo Oliveira Da Cunha, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do Recurso e dar provimento (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer do agravo e no mérito dar-lhe o 

pretendido provimento, determinando o regular processamento do pedido de rescisão. 

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

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 
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191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

André Teixeira Dias. 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, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: 

Submeto a esse colegiado a solicitação para arquivamento e baixa no sistema dos processos de 

prestação de prestação de contas número 2017/50430-0, 2017/50434-4 relativos aos termos de 

cooperação número 1 e 2 de 2016 e firmado entre a impressa oficial do Estado e a Secretaria 

de Estado e Cultura, SECULT, uma vez que, segundo informações prestadas pela secretaria de 

controle externo, ficou constatado se tratar de mera descentralização de créditos, o que enseja 

a sua análise em conjunto com as contas de gestão da imprensa oficial do Estado, no exercício 

de 2017. O excelentíssimo senhor conselheiro relator Odilon Inácio Teixeira, em despacho de 

folhas 111, acolheu a manifestação da SECEX, determinado o arquivamento dos referidos 

processos e o desentranhamento e a devolução ao remetente da documentação apresentada 

indevidamente a esta corte de contas, dando ciência ao referido órgão do relatório técnico. 

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

consubstanciada na Resolução nº 19.933, desta data. Ainda com a palavra, a Presidente assim 

se pronunciou: É com imensa alegria que solicito a inclusão nos anais desta casa do artigo 

publicado ontem, dia 28/07/2017 no caderno Atualidades, página dois do jornal O Liberal, 

escrito por sua excelência, doutor Ernane Malato, magistrado, professor de direitos humanos, 

membro das academias paraense de jornalismo e de letras jurídicas desta capital, que retratou 

com maestria o grande brilhantismo pela iniciativa desta Corte de Contas do Estado do Pará 

no lançamento da obra “Serzedelo Correia, O Fascinador do Rei”, de autoria da laureada 

professora Amarilis Tupiassú, em celebração aos 70 anos de instalação desta corte. Eu 

cumprimento a todos os conselheiros, conselheiro Nelson pela brilhante ideia, a iniciativa 

antes de nós assumirmos, do conselheiro Luís Cunha e de todos os conselheiros aqui desta 

corte de contas, que neste artigo homenageia especialmente o doutor Ernane, ele se manifesta 

homenageando a nossa corte de contas com louvores, inclusive. E nós gostaríamos de que este 

artigo possa se inserir nos anais desta casa porque faz parte da história dos 70 anos, assim 
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como o livro. Mas qualquer manifestação e principalmente quando lemos este artigo vê-se o 

resumo realmente da história, buscando de Ruy Barbosa, Serzedelo, e também demonstrando 

um apreço, conselheiro Nelson Chaves, uma gratidão ao Tribunal de Contas do Estado do 

Pará pelo lançamento desta obra. Resta dizer que nós nos sentimos muito felizes, 

compartilhamos também com os servidores e servidoras desta corte de contas, com o 

Ministério Público de Contas e a todos nós, os conselheiros substitutos, que fazemos parte 

desta corte de contas, para nós é um motivo de satisfação e alegria vivenciarmos esse momento 

na nossa corte de contas. Durante o fórum nosso ministro Nardes e o conselheiro Sebastião 

Helvécio lançaram o desafio no sentido de que esta corte de contas possa fazer o lançamento 

em Brasília, lá no instituto Ruy Barbosa, onde aquele prédio leva o nome de Serzedelo Correia. 

Então, conselheiro André, esta corte de contas já recebeu o convite e eles estão em Brasília, 

tanto o ministro Nardes quanto conselheiro Sebastião Helvécio estão tentando organizar um 

momento para que nós, conselheiros, Ministério Público, a autora do livro, conselheiros 

substitutos que puderem se fazer presentes, no lançamento em Brasília da nossa obra que está 

refletindo muito. E eu gostaria de pedir ao plenário para que a gente possa deixar a inserção 

deste artigo de ontem, O Fascinador e o Rei do nosso eminente doutor Ernane Malato. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

série muito breve, apenas para registrar do que me cabe a gratidão pela forma como o 

eminente jornalista, professor, magistrado, Ernane Malato fez referência ao evento 

relacionado a Serzedelo Correia nesta casa. Foi extremamente generoso nas suas palavras, 

mas, ao mesmo tempo, no que se refere a exaltação da memória de Serzedelo Correia, que 

todos nós deveríamos seguir rigidamente, especialmente nas Cortes de Contas, porque é uma 

honra para todo o nosso país e paraense, e especialmente pela forma verdadeira, competente 

como se refere a magnifica obra da escritora, professora, jornalista, Amarilis Tupiassú. Só 

repetindo aqui, que é uma obra que honrará qualquer biblioteca onde ela se encontre. E eu 

acho que o Tribunal de Contas do Estado do Pará tem que valorizar nesse momento o talento, 

dedicação, porque a professora Amarilis, além da sua brilhante participação, ela, na 

realidade, como revelou aqui, apaixonou-se pela vida de Serzedelo Correia, por tudo aquilo 

que ele representou. Então eu queria, em segmento a manifestação de vossa excelência, 

expressar meu aplauso; gratidão pelo doutor Ernane ter se apercebido do momento - ontem eu 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1184

falava aqui que este tribunal, penso no que se refere ao relacionamento com a sociedade, é 

uma rádio que emite suas ondas e atinge todas as camadas. Neste aspecto, além da sociedade 

como um todo, a intelectualidade; formadores de opinião, tiveram uma oportunidade ímpar de 

ver realçadas e ressaltadas as qualidades de Serzedelo Correia que todos, brasileiros de boa-

fé, que acreditam no serviço público, desejamos que essa pátria siga esses ensinamentos. Era 

tudo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo com a inserção do artigo 

ao final desta ata. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente eu quero fazer aqui um registro, não foi possível na sessão de terça, 

considerando que tratamos de tantas coisas maravilhosas em relação ao fórum, ao lançamento 

do livro de Serzedelo Correia, do selo, sexta da integração. Enfim, foram tantos assuntos que 

eu não me atrevi tratar de um deles que para nós é importante. E eu achei por bem registrar 

hoje, que foi nossa programação de sábado na sede da ASTCEMP, que é a associação que 

congrega os servidores do TCE e do Ministério Público de Contas. No telão vemos uma foto do 

time sub-13 do Paysandu. Esses estão com a roupa do Paysandu é o sub-13, estes que estão de 

vermelho é o sub-13 da ASTCEMP que são garotos pobres do bairro 40 Horas. Eles fizeram 

uma preliminar, foi um jogo oficial para eles e o placar ficou 5 a 1. Paysandu ganhou dos 

meninos de 5 a 1. O que foi importante disso é que foi o primeiro jogo oficial para aqueles 

garotos. Esse aí já parte do futebol adulto, depois eu vou comentar. E houve meninos, 

conselheiro André, lá do 40 Horas que não conseguiram nem dormir direito, ansiosos para 

jogar contra o Paysandu. O que é bonito disso? A nossa entidade, dos nossos servidores, está 

fazendo um trabalho social bonito. Um trabalho de inclusão social daqueles meninos com 

pouca perspectiva no bairro do 40 Horas, no município de Ananindeua. E foi com muita 

emoção que encerramos aquele momento deles e no final o presidente Eduardo Lobão fez a 

doação de cinco pares de chuteiras aos garotos e pediu ajuda de quem pudesse, porque ali os 

meninos não têm chuteira para jogar, de tão pobres que são. Vemos algumas imagens do clube, 

dos campos de futebol que temos lá. Vocês vão ver imagem do parquinho, olha esta imagem 

aqui, o Luís Cunha já vestido de atleta. Foram dois jogos, o primeiro, preliminar, o Paysandu 

contra a ASTCEMP, o segundo jogo foi do nosso time, o meu, e o time do conselheiro Daniel 

Melo, que por sinal registre-se, conselheiro Nelson, vejam essa foto aí, os times se 

congregando, misturados. Conselheiro Daniel passou o ano todo treinando um gol. A primeira 
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tentativa dele ele quebrou uma costela, era um gol de bicicleta. A segunda ele machucou um 

pouquinho. E a terceira ele fez o gol. Foi o gol do ano, pena que ninguém filmou o gol de 

bicicleta, o goleiro muito bom, considerado o melhor goleiro da competição, mas que levou um 

gol de bicicleta, lindíssimo, do conselheiro Daniel. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Foi filmado ou não? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Infelizmente não. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então vai ficar tipo aquela 

história de jogador, não estou dizendo de pescador, estou falando de jogador. A outra coisa 

que eu queria rapidamente interromper vossa excelência é que vossa excelência falou um fato 

muito interessante aqui e eu rapidamente fui buscar os fatos do passado. Vossa excelência 

disse que os meninos ficaram ansiosos para enfrentar uma equipe do Paysandu. Lá na década 

de 60 houve uma excursão do Santos Futebol Clube e quando foram entrevistar, conselheiro 

Odilon, jogadores do Santos, logicamente entrevistaram o Pelé e perguntaram para ele o que 

ele tinha achado da noite passada em Belém, ele se hospedava no hotel central antigamente, 

ele disse que ele não tinha dormido a noite. Perguntaram “por que?”, “porque eu estava 

ansioso porque vinha enfrentar o Paysandu aqui”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas foi mesmo, os meninos jogaram muito bem. O 

Paysandu jogou muito bem, é um time que já treina há tempo, ganhou por merecimento. Mas 

eu quero registrar como momento, duas coisas importantes, não está aqui, mas deve estar nos 

ouvindo, o presidente da entidade Eduardo Lobão. Registrar e parabenizá-lo pelas melhorias 

que ele fez no clube. Ao chegar já tem um portão novo, eletrônico, uma guarita moderna, 

oferecendo a segurança a quem chega e a quem sai. O clube como um todo está muito 

organizado, muito limpo, muito bem cuidado. E o que faltava era um parquinho para as 

crianças, e ele conseguiu oportunizar isso. O investimento com recursos próprios da 

ASTCEMP, inaugurar o parquinho para oportunizar um momento de lazer as nossas crianças. 

Eu quero parabenizar a administração da ASTCEMP, o presidente Eduardo lobão, vice-

presidente, Rodolfo Jucá, os diretores todos, O Luís Claudio, o Pedro, a todos os que integram 

a ASTCEMP, porque quem vai ali gosta, é um ambiente agradável para ficarmos sempre nos 

finais de semana. E importante, presidente, que falamos com orgulho a ASTCEMP não deve 

um tostão a ninguém, não tem uma dívida trabalhista e continua fazendo investimento com 
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recursos próprios, de uma arrecadação considerada pequena que é paga pelos nossos 

servidores do TCE que são filiados e também do Ministério Público de Contas. Por que eu falo 

isso? Porque sabemos que tem muitos clubes por aí que tem uma arrecadação grande 

quebrando, endividados, dívidas trabalhistas. Tem até que leiloar patrimônio. Do nosso 

falamos com orgulho, é um clube grande, bem cuidado; administrado, e não devemos nada a 

ninguém. Só nesse parquinho, não sei com precisão, mas foi um investimento em torno de 18 

mil reais com dinheiro próprio da ASTCEMP. Então parabéns a Eduardo Lobão e toda a 

diretoria da ASTCEMP e cumprimento o nosso atleta conselheiro Daniel pelo título. O time 

dele venceu o meu pelo placar de 4 a 1 e o quarto gol foi justamente o dele, de bicicleta, dessa 

vez não machucando a costela. Mas eu creio que alguém deve ter fotografado, porque filmado, 

realmente, ninguém acreditava naquele gol, ninguém filmou. Aí o gol saiu e foi testemunhado 

por mais de 500 pessoas que estavam assistindo aquele jogo. E foi o comentário do dia, o gol 

marcado pelo artilheiro conselheiro Daniel Mello. Parabéns Daniel, que está sempre lá 

conosco. E fica aqui novamente o convite aos nossos conselheiros e servidores. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pena 

que quando eu cheguei, conselheiro Luís, já tinha acontecido esse gol, mas eu tive a notícia e 

festejei, porque eu estava, mesmo de longe, torcendo pelo time dele. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro, olha só, ela foi 

parcial. Mas o time dele foi bem superior ao nosso, em todos os sentidos, estava mais 

organizado, desempenho melhor, mereceu ganhar. Mas esta foto aqui, eu queria que o Jorge 

segurasse ela, essa foto retrata o significado da competição interna do TCE, era nossa 

confraternização, não é competição. É podermos nos encontrar, nos abraçarmos, mostrar a 

nossa satisfação de trabalhar na instituição, de pertencer a um clube que é um privilégio a 

todos nós. Esta foto diz tudo, todo mundo feliz. E esta foto foi no intervalo do jogo, já 

estávamos perdendo. Mas mesmo assim estava todo mundo feliz. Então era o que eu queria 

registrar. Eu não vi muitas fotos aí da parte cultural, eu passei para o WhatsApp do Jorge, a 

presidente participou conosco, a presidente se divertiu, teve um momento cultural muito 

importante, tivemos apresentações folclóricas, uma quadrilha junina que dançou muito bem, 

um grupo chamado Parananinha que também fez uma apresentação cultural. Eles dizem que 

são herdeiros daquele tipo de dança, antes deles ninguém dançou daquela forma. Mas não sei 
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se é verdade, mas eles se sentem herdeiros. Eu posso até dizer que eles dançaram um tipo de 

Carimbó, segundo eles foi a partir daí que surgiu. Não sei, mas há controvérsias. Já tem 

algumas fotos aí da parte cultural. Não sei se o Jorge tem mais. A conselheiro a Lourdes Lima 

demonstrando o seu talento, fez também uma apresentação lá com seu filho Anchieta dançando 

um xote bragantino de alto nível. Eu também não fiquei por baixo, dancei com a minha esposa 

Rosimeire. Foi uma competição saudável, sem ter vencedor. Era o que eu queria dizer, muito 

obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Olha, eu queria me somar as palavras de vossa excelência, inclusive pela 

participação de tudo o que vossa excelência resumiu aí. E quando chegamos lá, realmente, já 

tinha acontecido o jogo, só a notícia do gol do conselheiro substituto Daniel, mas percebemos 

a alegria e cada um que ali esteve ficou o máximo que pode, porque realmente está muito 

prazeroso a gente participar e ficar. Porque tem para todas as idades e tipos de público ali a 

oportunidade, inclusive os quiosques para aqueles que querem ficar com a família um pouco 

mais reservado. Tinha vários tipos de comida típica da época, enfim, nossa associação da 

ASTCEMP a sede campestre, vale a pena visitarmos e participarmos – não só visitar, mas 

também participar. Estão de parabéns. A diretoria está de parabéns. Está de parabéns o 

conselheiro – até o Paysandu já está jogando lá, né conselheiro Nelson - e o conselheiro 

Daniele ele deu show lá. Vossa excelência tem a palavra, parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Obrigado. Senhora presidente, 

senhores conselheiros, na verdade só para agradecer as palavras do conselheiro Luís Cunha e 

contradize-lo quando ele diz que eu treinei outras três vezes para fazer o gol. Na verdade, eu 

esperei a final para fazer o gol. Não foi treinamento, eu queria que aquele gol fosse na final. 

Brincadeira, lógico, foi um lance de pura sorte. Mas eu gostaria também… não, não foi 

combinado, foi sorte mesmo. E eu gostaria só de reforçar, corroborar com a fala do 

conselheiro Luís Cunha no sentido de falar sobre o evento, foi realmente um evento muito 

bonito, a parte cultural e principalmente elogiar – e eu já fiz isso em outra oportunidade, 

reforço aqui – a diretoria da ASTCEMP na pessoa do Eduardo Lobão, seu presidente, do 

Rodolfo, seu vice-presidente e de toda a diretoria pela seriedade e pela organização com que 

dirigem. Houve a inauguração do sábado de um novo parque infantil, muito bonito, inclusive. 

E tem investido muito e tem deixando o ambiente lá realmente agradável, muito bonito e muito 
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organizado, sobretudo mais. A diretoria está de parabéns pelos projetos sociais, o qual já 

mencionei aqui, e pelas ideias inovadoras que tem, inclusive de extensão desse projeto social 

para outras modalidades esportivas, sempre abrangendo a comunidade do 40 Horas que, 

repito, carece realmente de incentivo dessa forma. E o conselheiro Luís Cunha outro dia ele 

comentando no nosso lanche ele disse, “poxa, nós temos tantos talentos nas nossas cidades, 

Belém, Ananindeua e região metropolitana especialmente, em especial para o futebol, e 

infelizmente os nossos clubes não tem um trabalho de base forte, que permitiria revelar esses 

talentos”, mas de repente outras associações e agremiações podem fazer esse trabalho de 

revelação de alguns talentos e quem sabe sejam aproveitados pelos nossos clubes ou que sá 

por outros clubes e isso seria realmente a coroação de um trabalho desse. Muito embora não 

seja o foco, objetivo, é uma consequência provável. Espero que esses talentos que lá estão 

surgindo de repente desponte alguém para atividade profissional desportiva no futebol, porque 

talento nós temos, basta oportunidade para esses meninos, jovens e basta que alguém, algum 

olheiro, realmente veja essa possibilidade e dê oportunidade a esses jovens. Espero que isso 

possa acontecer, seria para nós realmente algo fantástico se isso acontecesse. E eu acredito 

que existe a possibilidade, nós temos realmente uma gama muito grande de talentos. O Brasil é 

recheado disse e nossa região, por certo, também o é. Mas agradeço o conselheiro Luís Cunha 

pelas palavras elogiosas e mais uma vez parabenizo a direção da ASTCEMP pelo trabalho que 

tem feito, realmente muito bonito e deve ser sempre ressaltado e eu, que sou um frequentador, 

sou testemunha viva do que está sendo feito naquele clube. Meus parabéns. Obrigado 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Presidente, eu queria só complementar aqui ao comentário do conselheiro Daniel e também ao 

que eu já disse. Existe critérios para receber os garotos, exigências, primeiro tem que estar 

morando com a família. Segundo, tem que estar estudando. E tem uma coisa, acompanha o 

desempenho na escola, é pré-condição para fazer parte do projeto. É um casamento. Essa 

amarra está ajudando demais a mudança de comportamento dessas crianças, porque 

reascendeu os sonhos, a esperança de que eles poderão amanhã, através do futebol ter um 

emprego, ir para um clube importante. Pelo menos ali, eu poso dizer que é o renascimento da 

esperança para aquela garotada. E a entidade está se organizando para ampliar esse trabalho 

para outras categorias, não só sub-13, sub-17, chegar até o sub-20 e também, já aconteceu 
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antes, utilizar a piscina do clube durante a semana para os idosos, principalmente a parte de 

hidroginástica, isso vai ser retomado. Como já teve um momento oportunizamos a piscina do 

clube também ao Paysandu que pediu, desta vez para o sub-17 que queria fazer um trabalho na 

piscina do clube. Eu não sei bem como é o trabalho, o treinador que acompanhou, mas eu creio 

que faz parte do treinamento deles. Mas necessitavam de uma piscina do tamanho da nossa. 

Eles não tinham, naquele momento, disponível, para o sub-17 do Paysandu. E também fizemos 

a parceira. E eu encerro essa parte olhando para o doutor Guilherme Sperry que fez ainda 

duas ou três partidas ano passado lá, queria pedir que vossa excelência junto com nossos 

procuradores organizassem um time do Ministério Público, competitivo, para, em agosto no 

próximo campeonato da integração, que é quando o clube também recebe outros clubes, 

DETRAN, SEAD, Bombeiro, ano passado foi a Marinha do Brasil. Tem que ser clubes aqui de 

Belém. Ainda não é o jogo com o pessoal do interior, que já teve contra o Irituia, vai ter contra 

o Augusto Correia e já teve contra Abaetetuba. Mas na verdade é o tornei da integração, que a 

ASTCEMP abre suas portas para receber clubes, preferencialmente, que sejam públicos. Mas 

pode ser diferente também. Ano passado a novidade foi a marinha que foi com um excelente 

time. E esse ano tem um critério; regulamento que vamos abrir. Agora, a presença do 

Ministério Público é muito importante para nós, porque a entidade, ASTCEMP, ela congrega 

também os integrantes do Ministério Público. Eu queria pedir aso doutor Guilherme que 

levasse isso ao doutor Felipe, que vocês pudessem ter essa participação institucional lá com a 

marca Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Luís, com a marinha foi futebol? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Foi futebol. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu pensava que era regata. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Foi futebol e olha 

que deu trabalho. Não foram campeões porque não quiseram, perderam uma única partida a 

marinha, no futebol na final. Conselheiro Daniel acompanhou, o time da marinha é alto nível. 

Ninguém conseguia correr como eles, conselheiro André, pareciam um foguete perto da gente 

aqui, preparadíssimos fisicamente. Mas na final eles perderam. O TCM também participa 

conosco. Mas era isso que eu queria registrar, presidente, eu acho que é uma coisa importante 

para todos nós, que até na nossa entidade que cuida do lazer dos nossos servidores há 
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exemplo, uma entidade bem administrada, há seriedade, transparência e é por isso que o 

dinheiro sobra, que é um valor pequeno, 40 e poucos reais, 46 acho, não sei com precisão, 

estou aqui com o contracheque que se cobra de um associado. E, poxa, sem dever nada, 

funcionários em dia, sem dívida trabalhista e quando vai acumulando um pouquinho, se faz um 

investimento, como fizeram agora, em torno de 18 mil reais para oportunizar esse parquinho 

para as crianças. Porque o funcionário leva seu filho e seu filho não tinha muitas opções a não 

ser a piscina de criança que também tem, lá. Agora tem um parquinho para brincar. Isso é 

bonito, não é conselheiro André? Então, parabéns a ASTCEMP. Obrigado conselheira Lourdes 

por ter ido e espero que nossos colegas possam, em breve, ir todos lá. E o conselheiro Nelson 

que gosta de futebol, ele está convidado para uma disputa saudável lá na ASTCEMP. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Levar a turma do Colibri. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, conselheiros substitutos. Em razão da citação do conselheiro Luís Cunha, não 

poderia ficar sem manifestar. De fato, ano passado o Ministério Público participou do torneio 

da integração com um time próprio do Ministério Público, lembrando que em outro tempo, isso 

já faz muitos anos, o Ministério Público foi campeão do torneio da integração, mas o atual 

time tem realmente demostrado muita dificuldade, inclusive nos amistosos que disputamos, 

apanhamos de um time de senhores, foi um negócio feio. O pessoal com qualidade técnica – 

não vou citar aqui -, aqui tem uma pessoa que jogou no Paysandu, que é craque, que não 

corre, mas só distribui a bola, só olha o jogo e distribui, toca a bola. Seria muito bom, 

conselheiro Nelson, que participasse do torneio. Eu vou dizer uma coisa para vossa excelência, 

ano passado participei do torneio início, foi o primeiro jogo e na primeira partida do 

campeonato eu levei uma no final do jogo, coincidentemente dois jogos com o DETRAN. 

Aquele dia faltou gente, fui jogar no meio campo, final do jogo o cara me deu uma entrada, eu 

caí de costas e fiquei lesionado, não joguei o resto do torneio inteiro. Foram três, quatro meses 

para eu conseguir ficar bom aqui da lesão. Então na participei do campeonato. Mas a equipe, 

com todo o esforço que fez, muitas vezes com jogadores perto do mínimo, conseguiu participar 

do torneio, em algumas oportunidades chegou perto de conseguir o empate. Mas foram 

derrotas em todas as partidas. Mas eu vou levar o pleito ao procurador geral para ver se nós 
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colocamos a equipe. Não sei se vou jogar esse torneio, eu tinha dito que tinha pendurado as 

chuteiras e, de repente, posso ser o treinador, embora vou conversar com o procurador geral. 

Era isso que eu gostaria de manifestar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade, presidente, eu quero falar, mas só se já tiver 

terminado esse assunto, não o futebolístico, mas a questão inicial. Melhor não conselheiro, eu 

vou ficar só na torcida mesmo. Afinal de contas todo mundo fica tentando me angariar para um 

time ou do outro, Paysandu de um lado, Remo do outro. Eu descobri que o meu voto é um voto 

valiosíssimo neste plenário entre Remo e Paysandu e eu sou a pessoa que vai desempatar, 

pensa. Então agora ficou mais caro meu passe. Senhora presidente, na verdade, senhores 

conselheiros eu só quero solicitar nos termos do artigo 2º, inciso VII da nossa lei orgânica, 

férias no período do dia 19 a 26/7, férias nesse período. E também gostaria só de trazer ao 

conhecimento dos senhores a reunião que houve em Boa Vista agora na terça-feira no TCE de 

Roraima. E início trazendo os cumprimentos do presidente Manoel Dantas que foi servidor 

dessa casa, foi analista de controle externo do tribunal e hoje é conselheiro e presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de Roraima. A reunião foi em relação ao planejamento 

estratégico da ATRICON, foi o vigésimo primeiro tribunal a ser visitado para levantamento e 

análise dos cenários para elaboração desse planejamento de 2018 a 2023. Vários assuntos 

relacionados a atuação dos tribunais de contas, medidas para o fortalecimento do tribunal 

foram abordados naquela data. Dentre eles a criação do conselho nacional dos tribunais de 

contas, as várias PECs que tramitam no congresso nacional, as medidas que seriam realizadas 

em termos de fortalecimento da imagem dos tribunais junto a mídia, com atuação dos tribunais 

de contas, o que os tribunais de contas tem feito, bem como também com as auditorias 

operacionais, auditorias de receita e renúncia de receitas e tantas outras procedimentos que 

precisam ser aprimorados e fortalecidos diante da competência que a constituição atribui a 

este órgão. Então a reunião foi muito proveitosa, estavam presentes representantes do Tribunal 

de Contas do Rio Grande do Sul, de Rondônia, do Mato Grosso e de Roraima, os conselheiros 

todos estavam lá e foi algo muito gratificante e aí eu trago o abraço que eles encaminharam a 

todos os senhores, conselheiros e servidores desta casa. É isso, obrigada, bom dia. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Nada mais a tratar, nós agradecemos em primeiro lugar a deus, agradecemos a todos 
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os conselheiros que estiveram presentes, conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Luís Cunha, 

conselheiro André Dias, conselheiro Odilon, conselheira Rosa Egídia, ao procurador que 

representou o Ministério Público de Contas, conselheiros substitutos, Julival, Milene, Daniel e 

Edvaldo, a todos os servidores e servidoras desta corte de contas, nosso muito obrigada . 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu 

solicitei as férias e não houve deliberação dos conselheiros. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Bastava a comunicação, 

já foi comunicado ao plenário já está de acordo, muito obrigada a todos os servidores, àqueles 

que nos assistiram através da internet, também o nosso agradecimento e um bom fim de 

semana a todos e a todas. Obrigado meu senhor e meu deus. A próxima sessão quarta feira dia 

5, se deus quiser. Mês de julho as sessões acontecerão as quartas-feiras. Conforme deliberado, 

segue a transcrição do artigo de autoria do magistrado Ernane Malato, publicado no dia 28 de 

junho de 2017, no jornal O Liberal: O Fascinador e o Rei. O carioca Dom Pedro II, filho mais 

novo do imperador Dom Pedro I do Brasil e da imperatriz, Dona Maria Leopoldina da Áustria, 

reinou no momento mais difícil da monarquia brasileira, imperou entre a abdicação do pai (7 

de abril de 1831) que voltou para a Europa; a responsabilidade do trono em plena 

adolescência e Regências Trinas; intrigas monárquicas; as falsidades institucionais, as 

traições pessoais e vários conflitos internacionais, como as Guerras do Prata, envolvendo 

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ainda assim, o “Imperador Constitucional e Defensor 

Perpétuo do Brasil” conseguiu a alcunha de magnânime. Deposto em 1889, haveria de revelar 

o que sentiu por tudo isso em um poema que denominou “Ingratos” que dizia: “Não maldigo o 

rigor da iníqua sorte por mais atroz que fosse e sem piedade, arrancando-me o trono e a 

majestade, quando a dois passos só estou da morte. ” (Poesias completas de Dom Pedro II, 

Sonetos do Exílio, 1932, Rio de Janeiro). Na caligrafia de dona Mariinha Chaves, 

reinaugurando trechos do poema ao filho Nelson que ainda nem sonhava com a vida pública, 

tampouco resgatar a memória de Serzedello Corrêa, percebemos que a maior frustração do rei 

foi com a ingratidão. “Mas a dor que excrucia e que maltrata, a dor cruel que o ânimo 

deplora, que fere o coração e pronto o mata, é ver na mão cuspir à extrema hora, a mesma 

boca aduladora e ingrata que tantos beijos nela pôs outrora”. Pontuo esse assunto para falar 

um pouco da obra da professora Amarílis Tupiassu, sobre a vida do fascinador do rei, 
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Serzedello Corrêa, lançada sob o selo comemorativo dos 70 anos de instalação do Tribunal de 

Contas do Estado (TCE) do Pará, reunindo o talento da escritora e a intenção da corte em 

reverenciar grandes vultos da nossa história, principalmente idealizadores de significativas 

instituições. Chamou-me a atenção Amarílis ter denominado como “fascinador do rei” o 

idealizador (por inspiração de Rui Barbosa) dos Tribunais de Contas do Brasil, o soldado 

raso, depois alta patente, engenheiro, professor, escritor, amazônico, trezentos mil condensado 

num só, Innocêncio Serzedello Corrêa, que em uma aula magistral, fascinou o imperador do 

Brasil, dom João II. Conta que o Rei resolveu assistir à explanação de Serzedello, encantando-

se com a inteligência do mestre que, extrapolando o tempo da palestra, foi alertado pelo 

comandante da Escola Militar, general Miranda Reis. O imperador permitiu o prosseguimento 

da preleção, ordenando, ao término desta, que o comandante mandasse anotar, oficialmente, 

um elogio ao expositor por ordem do rei. Depois dessa aula, recomendou que Serzedello 

pedisse o que quisesse ao seu império, mas o professor nada pediu. Abolicionista, admirado 

por um rei e simpatizante de concepções humanitárias, historiadores afirmam: Serzedello não 

comporia as forças monárquicas, convicto da mudança do regime do Brasil e reclamos 

populares pelos quais lutaria intensamente em favor do que, atualmente, denominamos como 

direitos humanos. Provou da prisão e do degredo em uma época efervescente, e será neste 

sentido que Amarílis expõe na dubiedade do momento, o fascínio do rei pelas ideias de 

democracia e o fascínio do democrata pelos ideais republicanos que inspiraram Deodoro da 

Fonseca. Nessa narrativa, a professora contextualiza poeticamente Castro Alves, Camilo 

Peçanha, Carlos Drummond de Andrade, Gregório de Matos Guerra, Luís Vaz de Camões, 

Manoel Bandeira, Mário de Andrade e outros quem os pega pelas mãos e nos convida a 

assistir o tempo e a realidade em que viveu o grande herói. Penso que o TCE do Pará, através 

de sua presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira e valiosa equipe formada pelos 

conselheiros André Dias, Odilon Teixeira, Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Teixeira, 

Rosa Egídia Lopes, Julival Rocha, Milene Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Souza, irromperam 

no que se pode chamar de empreitada legítima a que todo órgão político devia dedicar-se, 

como assim fazia Clóvis Morais Rêgo, incentivando o conhecimento daqueles que fizeram 

história em nosso Estado. Louvores ao TCE do Pará e também a Secretaria de Estado de 

Cultura, mas presumo que a percepção da providência apresenta as impressões digitais do 
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conselheiro Nelson Chaves, por seu espírito público abnegado que o fez grandioso parlamentar 

junto à Câmara Municipal de Belém e Assembleia Legislativa do Estado, autor de projetos 

verdadeiramente sociais como a implantação de creches públicas, a proteção de nossos 

patrimônios públicos como a do Theatro da Paz contra o trânsito pesado em suas cercanias, os 

escovódromos odontológicos escolares e o ousado projeto do parque ambiental que nossas 

autoridades ainda vacilam em implantar. Providências como essas, incluindo o resgate da 

nossa história, revelam sentido à vida pública hoje em dia duvidosa. Nesses dois momentos 

revelados pela obra da escritora em que se caracterizam fascinador e fascínio, Império e 

República, poesia e política, virtude e ingratidão, a leitura acurada de Amarílis é, no mínimo, 

um convite a visitar um capítulo imperdível da história paraense que pode perfeitamente servir 

de exemplo a uma época de tão poucas façanhas. 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 quarenta e sete minutos (10h47min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 29 de junho de 2017. 
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