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ATA Nº 5.495 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de setembro do ano dois mil e 

dezessete (2017), terça-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, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

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

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

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

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

a sessão. Justifico as ausências dos conselheiros substitutos Milene Dias da Cunha e Daniel 

Mello, por motivo de força maior  Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia trinta e um (31) de agosto 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: Impedido na forma 

regimental. 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 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 Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência 

determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 
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nº 2016/50772-2, que agasalha o Ato de Admissão de Pessoal Temporário realizado pelo 

Hospital Ophir Loyola, Procurador  Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, que antes da leitura do relatório, assim se manifestou: Senhora 

presidente, bom dia; doutor Felipe, Conselheiro Cipriano, Luís, André, Odilon, Rosa; 

substitutos, Julival e Edvaldo; servidores, jurisdicionados, advogados presente nesta sessão. 

Senhora presidente, eu queria me valer da generosidade de vossa Excelência e dos demais 

integrantes do plenário, para fazer, também, um registro que já foi feito aqui, já é quase uma 

matéria requentada – não sendo, porque eu não estava, apenas fiquei sabendo, por motivos 

particulares, de ordem médica, tive que me retirar, mas eu queria fazer o registro da minha 

alegria pelo Conselheiro Cipriano ter completado dez anos de trabalho neste tribunal, junto a 

todos nós, aqui, ainda com o viço da sua juventude, com o entusiasmo de querer fazer as 

coisas. Essa casa já tem testemunhado, ao longo do tempo, a ação benéfica de quando ele veio 

para cá. De forma que eu também queria lembrar que a vida nos deu, a ele e a mim, uma 

oportunidade rara na vida pública: nós estivemos presentes, ao mesmo tempo, em três casas. 

Tive a honra de ser, com ele e relembrar aqui, porque é uma coisa que guardamos no coração, 

de termos sidos autores da lei orgânica do município de Belém, em 1989; depois, estivemos 

juntos, em um período, na Assembleia Legislativa, e devo a Vossa Excelência, ao Conselheiro 

André, Conselheiro Luís Cunha e Conselheiro Cipriano, a assinatura para que o poder 

legislativo me encaminhasse para esta casa, onde cheguei como primeiro, representante do 

poder legislativo e, depois, por esses caminhos do destino, que só a mão de Deus pode explicar, 

estamos convivendo, também, neste tribunal, ao mesmo tempo. Claro que Vossa Excelência, 

Conselheiro André, Conselheiro Luís, conviveram em casa, mas eu e Cipriano tivemos a 

presença, ao mesmo tempo, nas três casas. Eu quero renovar a ele os nossos agradecimentos 

por tudo o que já fez e tem feito em benefício da nossa instituição. Não são poucos os feitos que 

ele tem que festejar. Eu queria, então, me desculpando pela ausência, lhe dar esse abraço 

fraterno e desejar que Vossa Excelência tenha outras missões, mesmo as que lhe forem 

conferidas além das fronteiras dessa casa, que Vossa Excelência tenha 10, 15, 20 anos de 

permanente êxito aqui, nesse tribunal. Em seguida a leitura do relatório e cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi indeferimento do 
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registro, com recomendações à SEAD e ao Hospital Ophir Loyola e solicitar a citação dos 

senhores Luiz Cláudio Lopes Chaves, Alice Viana Soares Monteiro e Ruth Pina. Pausa. A 

matéria entrou em fase de discussão. Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de indeferir o registro. Procedeu-se, então, à colheita dos 

demais votos. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Defiro, em 

caráter excepcional, o registro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

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

Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Presidente): Acompanho a divergência. Proclamou, incontinenti, a presidência que 

por maioria de votos, quatro a três, resolveu o plenário acatar a posição do Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2006/51064-0, que cuida do Ato de 

Aposentadoria em favor de Sulamita Coelho de Farias, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro, de modo 

excepcional, diante do falecimento da beneficiária e a consequente cessação dos efeitos 

financeiros do benefício, em conformidade com o art. 109, inciso I, do RITCE/PA. Pausa. A 

matéria entrou em fase de discussão. Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2013/50622-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Canuto Lourival 

Dias do Nascimento, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, que antes do relatório assim se manifestou: Presidente, 

cumprimento Vossa Excelência. Bom dia, presidente; cumprimento o doutor Felipe Rosa Cruz. 

Bom dia, Excelência; conselheiro Nelson, nosso ex-presidente decano desta casa; conselheiro 

Luís Cunha, presidente; conselheiro André Dias, conselheiro Odilon, conselheira Rosa; 

conselheiros substitutos; nossos colegas da secretaria, doutor Tuffi e doutor Jorge, bom dia; 
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bom dia a todos que estão na galeria. Sejam todos bem-vindos. Senhora presidente, 

rapidamente, eu queria fazer um agradecimento ao Conselheiro Nelson Chaves, pelas suas 

generosas e gentis palavras. Nesse final de mês, nós completamos dez anos da posse, aqui no 

tribunal. Vossa Excelência já fez o cumprimento, e os conselheiros colegas: conselheiro Luís 

Cunha, doutor Odilon, doutra Rosa. Eu me lembro bem que Vossa Excelência foi quem me 

saudou na chegada aqui, em nome do tribunal. Os conselheiros elegeram Vossa Excelência, 

que me recebeu com seu discurso. Mais uma vez, doutor Antônio Maria falou em nome do 

Ministério Público, naquela altura. Enfim, teve toda uma situação, e eu guardo isso no coração 

como uma data importante para mim, como foi, com certeza, para todos que assumiram cargo, 

aqui. É uma data que a gente guarda no coração. Conselheiro Nelson, por motivo de força 

maior, por necessidade, não estava aqui no dia. Na verdade, não foi no dia. Caiu em uma 

segunda-feira. Na terça-feira, nós fomos surpreendidos. Não tinha nada preparado, e o doutor 

Felipe Rosa Cruz foi o primeiro a lembrar e colocar, realmente, nós não tínhamos combinado 

nada. Depois, recebi um telefonema do Conselheiro Nelson: “poxa, eu sabia, mas eu não 

lembrava”. Eu faço questão de fazer esse registro. Eu fico muito feliz pela amizade, pelo 

carinho que ele tem. Acredito que nós vamos completar, de amizade, no ano que vem, em torno 

de 30 anos, mais ou menos, Conselheiro Nelson. Nós começamos a conviver, nos 

relacionarmos, em 1988, ainda na campanha. Obviamente que a candidatura para os 

vereadores, e, para prefeito, era o Sahid Xerfan, que fazia parte do nosso grupo político. Nós 

tínhamos reuniões para tratar de diversos assuntos, projetos, o que pensávamos para Belém, 

para a prefeitura, para a Câmara Municipal. Então, no ano de 1988, foi quando eu conheci o 

Conselheiro Nelson Chaves, ainda na caminhada para a Câmara Municipal de Belém. Graças 

a Deus nós tivemos êxito nessa caminhada, e assumimos, em 1989. Já trabalhamos juntos, 

definitivamente integrados à equipe. Lá, tivemos vários colegas que hoje estão conosco aqui, 

nos ajudando. Tínhamos Jorge, Xerfan, Antônio Sobrinho, nosso procurador Elias Chama. 

Enfim, vários colegas que estão aí trabalhando. Zenaldo Coutinho, por exemplo; Duciomar. 

Enfim, era uma turma boa de trabalho. E o Conselheiro Nelson foi escolhido presidente da 

Câmara Municipal, por todos. Eu me recordo, Conselheiro André, que não teve divergência 

nenhuma, foi uma aprovação e apoio ao Conselheiro Nelson. A Câmara Municipal estava em 

um momento muito difícil, enfrentando problemas sérios, um pouco parecido, quem sabe pior 
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do que está enfrentando, agora, o governo central. Muitas denúncias, pessoas presas. A 

Câmara Municipal estava em um desgaste total. Talvez, isso tenha até favorecido a eleição de 

uma nova geração de vereadores. Eu me lembro bem, Conselheiro Nelson. Eu quero agradecer 

à Vossa Excelência, e uma forma de fazer isso é dizer que nós tivemos a honra de participar da 

elaboração da lei orgânica do município, que está até hoje. Pode ter tido algumas mudanças, 

mas a lei principal é a que nós fizemos. E, para lembrar os colegas, o Conselheiro Nelson, lá 

na Câmara Municipal, avançou... quem não sabe, doutor Felipe Rosa Cruz, o Teatro da Paz, 

V.ex.ª. conhece, tem uma rua na frente, e tinha carro e ônibus transitando normal, lá. O 

Conselheiro Nelson é engenheiro e não só por isso, mas pelo zelo que ele tem pela cidade, e 

era uma luta dele para fechar aquela rua e dar um pouco mais de segurança às estruturas 

dessa obra grandiosa, que é o Teatro da Paz. Então, uma coisa que eu me lembro desde aquela 

época de 1988, 1989. O Conselheiro Nelson lutava por isso, e, em seguida, obteve o êxito por 

isso. Foi uma ideia dele. Debati, na câmara, isso. Também tinha, aqui em Belém, na cidade 

velha, um presídio, chamado Presídio São José. Era onde é, hoje, o Polo Joalheiro. Era um 

presídio, e tinha várias rebeliões. Inclusive, coisas difíceis, que eram motivo de notícia 

nacional, negativa para o nosso Estado. Dentro da cidade, uma cidade histórica, o bairro da 

cidade velha. E o Conselheiro Nelson também lutando muito, reivindicando já como vereador, 

deputado. Continuou nessa luta, e, graças ao empenho dele, à ideia, à dedicação, e também ao 

governador Almir Gabriel, na época, conseguiu êxito na sua ideia, no seu projeto, e 

transformou aquele presídio em um lugar, hoje, importante para a cidade, não só pelo turismo, 

mas pela tranquilidade e segurança que dá a todos os moradores daquele bairro e da cidade, 

também. Nesse momento de hoje, da droga comandando, o crime, imagina o presídio dentro da 

cidade. Isso, o Conselheiro Nelson viu lá atrás. Então, uma forma de agradecer a ele, é dizer 

que tem, agora, o parque de Belém, que é uma ideia pela qual ele vem lutando, e outras coisas 

mais que ele fez. Nós tentamos pelo menos de minha parte fazer um trabalho cumprindo o 

nosso papel, tentando, pelo menos, dizer: “eu fiz tudo o que eu pude”. O Conselheiro Nelson 

tem uma história grande para contar, de muitos feitos, êxitos, conquistas, vitórias. E não foram 

para ele. Obviamente, foi para a cidade, para o bairro, para a sociedade. Então, Conselheiro 

Nelson, eu agradeço as palavras generosas de Vossa Excelência, e a nossa história de 

amizade, que, ano que vem, deve completar 30 anos ... Vossa Excelência tem, com certeza, 
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mais de 30 aos de vida pública, já vinha antes. É um legado, uma história muito grande para 

contar, que nos orgulha e nos deixa feliz. Por isso, Vossa Excelência foi presidente da câmara, 

deputado, veio para o Tribunal de Contas com toda a tranquilidade e confiança que a sua 

pessoa transmite a todos; foi presidente desta Corte de contas. Enfim, só tenho a agradecer as 

suas gentis e generosas palavras com relação a minha pessoa. E, com relação aos meus dez 

anos, rapidamente, agradecer ao Conselheiro Nelson. Muito obrigado. Antes da posse, da 

vitória, Vossa Excelência esteve comigo. Eu fui à casa de Vossa Excelência. Falei, outro dia, 

que Vossa Excelência não estava. Conversamos, recebi orientação, sugestão de condução, de 

como procurar, como trabalhar, como estudar as matérias. Recebi, também, a visita do 

Antônio Siqueira Gomes, que Vossa Excelência e Conselheira Lourdes me apresentaram, 

naquela época, lá no escritório. Enfim, eu tenho a agradecer a Vossa Excelência. Depois da 

vinda para cá, eu tenho recebido esses apoios todos, principalmente quando estive na 

presidência. Em diversos momento em que eu tinha alguma dúvida, algum passo para avançar, 

consultei Vossa Excelência, que sempre me deu uma orientação do coração, correta, que, se 

fosse Vossa Excelência, faria desta forma, ou seja, sincera. E assim eu fiz. Então, muito 

obrigado, Conselheiro Nelson. São dez anos de convivência no tribunal, fora os outros que 

passamos juntos. Tenho certeza de que me esforço, todos os dias, para tentar cumprir o meu 

papel e fazer o melhor que eu posso para honrar a indicação que recebi da Assembleia, e 

honrar os meus pares conselheiros, que me apoiam e me ajudam todos os dias, em todos os 

momentos. Muito obrigado, Conselheiro Nelson, pelas suas gentis palavras. Presidente, 

fazendo esse agradecimento justo, que eu tinha que fazer, pela lembrança do colega que ligou 

para mim, se preocupou, se interessou, e eu queria agradecer. Em seguida a leitura do relatório 

e no cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo MPC: 

deferimento do registro, sugerindo ainda que seja dado conhecimento do presente parecer ao 

aposentado para adotar as medidas administrativas e/ou judiciais que entender cabíveis. Pausa. 

A matéria entrou em fase de discussão. Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de determinar 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. Logo após, procedeu-se ao 
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anúncio do Processo nº 2015/51170-2, que cuida do Ato de Aposentadoria em favor de Flávio 

Fernando de Souza Barbosa, Procurador Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi 

o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em fase de discussão. 

Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

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

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2015/51309-3, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Severino Torres Leite, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

entrou em fase de discussão. Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2016/50064-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José de Nazaré Francês Pantoja, 

Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em fase de discussão. Pausa. Não 

havendo manifestação nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar 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. No momento seguinte, foi anunciado o Processo nº 2016/51004-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Eduardo Augusto dos Anjos, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 
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matéria entrou em fase de discussão. Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de determinar 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. Imediatamente, deu-se o anúncio 

do Processo nº 2016/51716-9, que compõe o ato de Aposentadoria em favor de Rosana Maria 

Memória Elleres, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em fase 

de discussão. Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de determinar 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 2016/50395-8, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Deucimar Bezerra Alves, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria entrou em fase de discussão. Pausa. Não havendo manifestação nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. No instante sequencial, foi 

anunciado o Processo nº 2017/52299-1, que trata dos Embargos de Declaração opostos por 

Alírio de Jesus e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Em não havendo a 

oitiva do representante do Ministério Público de Contas, sua Excelência proferiu voto no 

sentido de Conhecer dos Embargos de Declaração e no mérito negar-lhes provimento. 

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

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

relator. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito dos assuntos na 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Esta presidência dá 

conhecimento, ao plenário, a respeito do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 
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RREO, do poder executivo, referente ao sexto bimestre de 2016 e dos seguintes relatórios de 

gestão fiscal: poder executivo, terceiro quadrimestre de 2016; Ministério Público de Contas 

dos municípios do Estado do Pará, primeiro quadrimestre de 2017. Os referidos processos de 

fiscalização cumpriram tramitação regular, sendo exarados os respectivos pareceres a 

Secretaria de Controle Externo e do douto Ministério Público de Contas e da relatoria do 

excelentíssimo senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, onde foi plenamente atestada a 

obediência às disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal, devendo ser encaminhada 

ao Ministério Público de Contas, junto ao TCM, as recomendações emitidas pela SECEX e 

pelo douto Ministério Público de Contas. De igual modo, dou conhecimento, ao douto plenário, 

a respeito de relatório de gestão fiscal do poder executivo, referente ao primeiro quadrimestre 

de 2017. O processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarados os 

respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo e do douto Ministério Público de 

Contas, e a relatoria do excelentíssimo senhor Conselheiro André Teixeira Dias, onde foi 

plenamente atestada a obediência às disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal. 

Esta presidência recebeu, ontem, no gabinete, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal 

de Contas dos municípios, Conselheiro Daniel Lavareda Reis Júnior. O mesmo, esteve 

convidando para a sessão solene de instalação da câmara especial de julgamento desta Corte 

de Contas, amanhã, às 9 horas da manhã, no auditório do TCM. Estamos apenas convidando, 

mas já fizemos o convite a cada conselheiro, a cada conselheiro substituto, hoje presentes nesta 

sessão. Assim como o presidente do tribunal, o Conselheiro Daniel Lavareda fez o convite 

extensivo a todos os conselheiros e conselheiros substitutos desta Corte de Contas, e aguardam 

pela nossa presença amanhã, às 9 horas. Esta presidência também gostaria de se manifestar. 

Eu acho importante que esta Corte de Contas e cada um de nós possamos nos manifestar, no 

sentido do agradecimento ao secretário Alex Fiuza de Melo, que nos recebeu junto com uma 

equipe técnica, demais colaboradores e pessoas que estão, ainda, na montagem da Secretaria 

de Pesquisa e Tecnologia do Estado do Pará. Nós tivemos uma manhã de extremo 

conhecimento do que vem ocorrendo junto àquela secretaria. Primeiro, por informação do 

próprio secretário, e, depois, tivemos orientações de servidores e de pessoas que ocupam 

aquele espaço. Eu acredito que, para nós, conselheiros e servidores técnicos que estiveram 

presentes, foi um momento de extremo conhecimento do que vem ocorrendo dentro dessa 
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secretaria, a nível do Estado do Pará. Um empreendimento do Governo do Estado, de alta 

qualidade, de uma fantástica competência, que eu tenho certeza de que, após a instalação 

porque ainda falta um outro espaço, a conclusão desse empreendimento que o Estado do Pará 

vem realizando para seu jurisdicionado, eu acredito, inclusive, Conselheiro Nelson, nós vimos, 

lá, aquele barquinho, que é o pensamento de Vossa Excelência para que a gente coloque aqui. 

Hoje, tem uma equipe, lá, observando. Conselheiro Nelson teve uma ideia para colocar os 

barcos aqui na frente do nosso tribunal, em funcionamento. Aquele barquinho, que nós estamos 

vendo aí, é um dos tipos de conhecimento que os alunos daquela universidade estão trazendo 

os barcos motorizados, dentro de brinquedos, que são coisas nossas. Isso está sendo projetado 

por esses jovens estudantes que estão ali, na pesquisa diária, desenvolvendo pesquisa com 

material, aproveitando a nossa matéria prima, colocando como uma obra de sustentabilidade 

em nosso Estado. Ainda em pesquisa, mas a gente vê que eles realmente estão no rumo certo. O 

Conselheiro Nelson, quando pensou nos barquinhos, no Círio, ele teve essa ideia. Inclusive, 

hoje, solicitei que a nossa assessoria de comunicação, o pessoal que trabalha nesse preparo 

que antecede ao Círio, foram até a universidade, para ver a possibilidade de a gente também 

ter, ainda neste Círio, esse material para a nossa instituição. E é fantástico. Nós vimos que, 

além disso, outras grandes inovações estão sendo trazidas com matéria prima produzida no 

nosso Estado. Realmente, nos sensibilizamos muito, e agradecemos a iniciativa, que foi do 

secretário, que nos ofereceu a oportunidade de conhecer. O Ministério Público se fez 

representar pelo secretário geral daquela instituição Ministério Público de Contas, e ele, 

realmente, deu um testemunho do que pode observar, da maravilha que nós pudemos ter, 

naquela manhã em que nós estivemos lá, visitando vários espaços e conhecimentos já em 

estado de aplicação pelos estudantes. Foi uma manhã de conhecimento e de uma visão muito 

fantástica do que nós pudemos assistir na Secretaria de Tecnologia no Espaço Inovação. 

Portanto, deixo o registro, aqui, da nossa alegria e satisfação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente. Vossa Excelência já apresentou as 

fotografias que retratam melhor o que ocorreu no Parque Tecnológico do Estado do Pará, e eu 

fiquei muito impressionado. Já tinha conhecimento, está obra iniciada no governo anterior, da 

governadora Ana Júlia, fruto de um acordo com a Universidade Federal do Pará e a UFRA - 

Universidade Federal Rural da Amazônia e que conseguiram uma área de, aproximadamente, 
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8 hectares, para que o parque pudesse se instalar. O que me impressionou foi, justamente, a 

visão que tiveram, de implantar, no Estado do Pará, um parque desse tipo, porque é o primeiro 

da Amazônia, e, no Brasil, tem pouquíssimos, nada mais do que cinco. Em um determinado 

momento da conversa, eu creio que o Conselheiro André Dias deve falar disso, ele falou de 

uma experiência que ele teve ao visitar a China. O professor que estava falando disso, disse: 

“não, na China, toda universidade é vinculada a um parque tecnológico”. Isso explica porque 

a China está crescendo sete, oito, dez por cento ao ano. Isso mostra o quanto estamos 

atrasados. Mas o que me encheu de esperança, senhora presidente e senhores conselheiros e 

servidores aqui presentes, é que, agora, a gente tem um horizonte, um espaço que vai reunir 

pessoas de diversas universidades e empresas para aprofundar estudos na área de ciência e 

tecnologia, que, certamente, serão traduzidos em desenvolvimento, riqueza e melhoria de 

qualidade de vida para o povo do Pará. Eu acho que um Estado que quer ser grande e quer se 

desenvolver, tem que apostar nesse caminho. Eu quero, aqui, parabenizar todo mundo, mas, 

especialmente, o doutor Alex Fiuza de Melo, porque o entusiasmo dele parecer ser maior do 

que dos outros, e ele está conseguindo liderar o grupo que a gente encontrou lá. Então, eu 

acho que ele é o maior entusiasta desse trabalho. E, quando ele veio aqui fazer uma visita e eu 

ainda era presidente, que ele falou, eu confesso que eu não imaginava que a coisa já estava em 

um estágio tão avançado. Já existe, concretamente, vários trabalhos realizados, outros em 

andamento, empresas chegando, se instalando. Eu acho que, na verdade, já é um sucesso. Não 

tem como recuar, a tendência é só melhorar. O Estado do Pará, com isso, pode encontrar os 

caminhos que precisa para transformar a sua riqueza em benefício da população. Verticalizar, 

principalmente, as nossas riquezas. Fiquei muito feliz em saber que o estudo realizado na área 

do açaí, que é algo que impressionou a riqueza de detalhes e os resultados que eles já 

alcançaram, inclusive, para descobrir o porquê que, no açaí, tinha a doença de chagas. Eles 

passaram quatro anos estudando. É algo maravilhoso. E descobriram. Tem uma resposta 

convincente. O Conselheiro Cipriano está me perguntando, aqui, o porquê, mas a gente vai, no 

decorrer da sessão, falar. Na verdade, é porque o açaí, a partir do momento em que é coletado, 

quando está com sete, oito horas, produz um cheiro, que é um pouco equivalente ao cheiro do 

macho do barbeiro, aí a fêmea vai. É algo semelhante. Fo a conclusão que eles chegaram. Ele 

acaba chegando lá e fica hospedado no meio do açaí. Se não for feito o manejo 
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adequadamente, pode ter uma consequência para a saúde humana. Mas, se fizer a parte 

higiênica, adequadamente, não tem perigo nenhum, porque eles disseram, também, que basta 

água morna para matar o efeito do barbeiro, porque ele não suporta calor. Foi algo mais ou 

menos assim que, talvez, no decorrer das falas, a gente possa ter melhores explicações. Mas, 

Conselheiro André, eu saí dali reabastecido de esperança por saber que, no nosso Estado do 

Pará, eles conseguiram implantar um projeto, pensando a longo prazo, até porque o contrato 

de cooperação com a Universidade Federal do Pará e com a UFRA é em torno de 30 anos, 

prorrogável, ainda. Significa dizer que a nossa geração, os nossos filhos vão ver isso 

acontecer. Já tem estudo avançado para a área do cacau, que o Pará já se tornou o primeiro 

produtor nacional de cacau. Para a gente ter, aqui, essa semente do cacau, ou o próprio suco, 

a polpa, transformada em outra coisa. A gente tem, aqui, um chocolate de altíssimo nível. Algo 

equivalente ao que se compra na suíça, na Bélgica, sei lá onde mais. Então, o caminho que a 

gente quer trilar é esse, para o futuro: transformar as nossas riquezas naturais, verticalizando 

toda essa produção, para gerar emprego, para aquecer a economia. Eu estou com muita 

esperança, senhora presidente. Acho que, na área de mineração, deve vir muitas novidades, até 

porque, nesta área, já tem estudos avançados para verticalizar a produção. Mas eu acho que, 

ali, a gente pode ver a pequena coisa. Tem a coisa grande, mas tem a pequena iniciativa, o 

pequeno produtor, que, certamente, vai atender à pequena empresa, o empreendedor. Então, eu 

voltei dali muito satisfeito. O nosso papel como órgão de controle, senhora presidente, cresceu, 

na medida em que a gente tomou uma atitude. E eu parabenizo Vossa Excelência, porque se 

repete. Eu creio que foi a quarta visita que fizemos, recentemente. Isto é, a gente saiu da nossa 

instituição e foi visitar um órgão jurisdicionado nosso. A gente fez isso lá na Secretaria de 

Meio Ambiente. A gente foi à uma obra da maior importância para o Estado, que é o 

prolongamento da Primeiro de Dezembro. Agora, vai no Parque Tecnológico. Eu acho que é 

muito importante a gente sair das nossas fronteiras e conhecer um pouco mais do que está 

acontecendo no Estado do Pará, principalmente aquilo que é resultado da aplicação de 

dinheiro público. É a nossa missão. Então, a instituição está de parabéns, os conselheiros que 

puderam ir, o representante do Ministério Público, servidores da casa, porque foi um ganho de 

conhecimentos extraordinários que nós tivemos, naquele dia. Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu conversava, aqui, com o 
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Conselheiro Odilon e com a Conselheira Rosa, e tentamos juntar o que nos chamou mais 

atenção, para a gente tentar fazer uma síntese. Foi uma experiência bastante interessante, e, 

como lembrou o Conselheiro Luís, não é, exatamente, uma coisa inovadora, nem a termos de 

mundo, nem de Brasil, mas é uma coisa muito importante para o Pará. Conselheiro Odilon 

dizia que, no início do século 21, anos 2000, já, em Santa Catarina, se instalava um polo 

tecnológico em um canto da ilha de Florianópolis. O que tem de excepcional, de novo, neste 

parque, é que a modelagem dele é nova, feita em uma parceria com o setor privado, onde, 

efetivamente, o conhecimento da universidade está à disposição do setor privado. Quer dizer, 

ela não produz conhecimento lato sensu, simplesmente. Ela faz o conhecimento aplicado à 

necessidade e à dificuldade. Eu, quando olho pela janela do meu prédio, vejo a quantidade de 

prédios novos instalados, em contraposição com prédios antigos. Os antigos, estão com as 

pinturas todas emboloradas, porque não foram desenvolvidos, na época, materiais que 

contassem com o grau de umidade, que, por muitos dias do ano, ultrapassa 90 por cento, 

quando o resto do país trabalha com umidades em torno de 25, 30, 40 por cento, e, em alguns 

momentos, agora, de nosso país, abaixo de 20 por cento. O nosso asfalto não é feito para a 

umidade que tem no Pará, então, é lógico que ele dura menos do que o asfalto colocado em 

áreas mais secas. Então, desenvolver produtos e serviços adaptados à nossa região, vai dar, 

com certeza, uma oferta de produtos e serviços melhores para o nosso povo. Destarte isso, 

para nós exportarmos bens, foi, também, recordado, no momento, Luís Cunha – o que me 

chamou muita atenção –, a questão da borracha. Nós fomos os primeiros a produzir borracha, 

e ela foi, Edvaldo, o motivo de grande desenvolvimento desta nossa terra no final do século 19, 

início do século 20. Teatro da Paz, Palácio Antônio Lemos, Palácio Lauro Sodré, o outro 

Lauro Sodré, lá da Almirante Barroso. Todos prédios remanescentes desta riqueza, mas nós 

não estudamos, na época, como criar “monocultura”, ou seja, plantações para extrair a 

borracha. Em outros países, um clima semelhante ao nosso, levaram as nossas mudas, 

desenvolveram novas, e plantaram de uma forma mais economicamente interessante, 

produziram borracha a um custo menor, e nos tiraram do mercado. Isso pode ocorrer, 

inclusive – como foi abordado –, com o próprio açaí. Se nós não desenvolvermos métodos 

urgentes de como plantar em alta escala, em terra firma, em breve, alguém desenvolve um 

método, no outro canto, com seleção de mudas, genética, e nós vamos perder mais um produto 
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típico da nossa região, do qual nós deveríamos te ruma grande vantagem competitiva. Eu falei 

de produtos e serviços, porque também tem a área de serviços. Nós vimos a questão da 

educação à distância, que nós temos discutido e conversado com muita frequência, dentro 

desse tribunal, desenvolvendo métodos onde alunos, Conselheiro Nelson e Conselheiro 

Cipriano, podem estar dentro das suas casas, evoluindo de primeira para segunda, para 

terceira, para quinta, para oitava, porque estão sendo desenvolvidos aplicativos, com a 

parceria da universidade, para estudos. Então, o leque de alternativas e oportunidades que 

abrem esse centro de alta tecnologia, acoplado à universidade, é como dar oportunidade para 

aqueles que estão, há muito tempo, projetando asas, no caso, a universidade, de poder alçar 

voo e fazer com que o nosso Estado tenha uma outra posição em relação, não só ao quadro 

nacional, mas, também, ao internacional. Fiquei muito satisfeito, como Vossas Excelência 

ficaram, e temos muita expectativa quanto ao que ele pode se transformar para o benefício da 

nossa terra, e foi muito bem abordada a questão pela Conselheira Lourdes, que chamou a 

atenção, e pelo Conselheiro Luís Cunha, o qual nós agradecemos a oportunidade da visita. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Senhora presidente, como eu comuniquei no dia, houve um compromisso 

inadiável de ordem pessoal, que me impediu de comparecer com Vossas Excelências ao Parque 

Tecnológico, mas eu pedi que o secretário geral do Ministério Público fosse, me 

representando, e a todos os membros daquela instituição. E, de lá mesmo, ele me mandou uma 

mensagem, agradecendo a missão que eu tinha confiado, dizendo que estava muito feliz e bem 

impressionado com as novidades, com o avanço e com toda a estrutura que se encontrava 

naquele local, de modo que eu fiquei muito feliz. Por um lado, eu lamento não ter visto com 

meus próprios olhos, mas o relato que ele passou a todos nós, nos enche de esperança, como 

falou o Conselheiro Luís Cunha, porque a gente vê que todo o potencial que repousa aqui, no 

nosso Estado do Pará, ainda tem muito para crescer, evoluir e dar sua contribuição 

proporcional ao tamanho da sua grandeza para o nosso Brasil. Parabenizar a iniciativa do 

tribunal, do secretário, e louvar, acima de tudo, e parabenizar a todos os envolvidos nesse 

empreendimento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de propor que nós façamos um agradecimento ao 

secretário Alex, por esse momento que nos oportunizou, para que a gente pudesse ter esse 
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momento, essa visão, e parabenizá-lo, pedir que ele continue firme no trabalho, no 

propósito, para que a gente possa, realmente, daqui mais algum tempo, ver o resultado 

desse trabalho em um parque, e que a experiência do parque possa se estender às outras 

universidades, e nós tenhamos, aqui no nosso Estado, essa experiência, que, com certeza, é 

exitosa para a extensão à outros empreendimento educacionais do Estado do Pará. 

Conselheiro Nelson Chaves, eu sei que Vossa Excelência justificou a ausência, mas deve 

estar de acordo com a nossa proposta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Claro que sim, presidente. Eu tive, também, como o 

procurador, doutor Felipe, problema de ordem pessoal, que me impediu de comparecer. 

Conheço o trabalho do doutor Alex. A situação do Conselheiro André Dias é perfeitamente 

procedente. Quero relembrar, por exemplo, em uma outra área, que testemunhei, ainda 

professor da universidade, aquela empresa, por exemplo, na área de alimentos. A 

universidade tem uma incubadora de pequenas empresas, que dão exatamente curso à essa 

pequena produção, mas acaba sendo grande, pela multiplicidade das empresas, com as 

frutas regionais. Ele aborda um aspecto econômico interessantíssimo, porque penso que 

tem servido de lição na questão da borracha, e o grande problema, tanto que as 

experiências em Santarém não deram certo, pela monocultura, para explorar a borracha, 

e, do Acre ao Pará, o vegetal exposto à biodiversidade. Não estava preparado para a 

monocultura, onde a Malásia se aproveitou. Era um produto estratégico na fabricação dos 

pneumáticos, no tempo da guerra mundial. Quero lembrar, aqui, que entrou, pelas 

fronteiras paraenses, o café, que teve grande segmento no Brasil, mas começou pelo 

Francisco Palheta, que dá nome, acredito até que aos seus descendentes na vigia de 

Nazaré. E nós vemos, agora, o açaí e o cacau. O Pará se torna o primeiro produtor, com 

qualidade excepcional. Nós tivemos, aqui, uma falta de preparo, quando o Pará era um dos 

grandes exportadores da pimenta do reino, e Tomé-Açu se desenvolvia em razão da 

pimenta do reino, e, agora, retoma com o cupuaçu. E a questão da interiorização. Nós 

ficamos sabendo, pelo secretário Adnan Demachki, que nada disso, ao contrário, com a 

generosidade e fraternidade que nós todos temos pelo Estado do Ceará, mas o grande 

exportador de açaí do Brasil, é o Estado do Ceará, porque o Pará não tem a 
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verticalização, e eu vejo agora, tenho estado atento, é uma matéria que interessa muito a 

todos nós, ao Conselheiro Cipriano, mas eu tenho alguns amigos nesta área. Estes 

gargalos que o nosso Estado atravessa, inclusive na questão das hidrovias dos portos. Eu 

era acadêmico de engenharia, eu ouvia falar no porto de espadarte, auto dragável. Fui 

menino, aqui, vendo os transatlânticos ancorando, quinzenalmente, ali na escadinha do 

Ver-o-Peso. E o Pará tem, sim, que prestar atenção, porque, na grande biodiversidade, 

naquilo tudo que a gente produz, seja na agricultura, na pesca – o Pará é o terceiro ou 

quarto exportador de carne do país –, nós temos vários gargalos nos estrangulando, 

porque não temos uma política hidroviária que está na vista de todos. Não temos força 

política para fazer valer os nossos direitos. Então, veja bem, com todo o estímulo, o Ceará 

se programou, se planejou, e, graças a Deus, exporta o nosso açaí. E já se viu que a 

castanha, que sempre se chamava de castanha do Pará, querem tirar para castanha do 

Brasil. A castanha do Pará, tradicional. Os japoneses querendo patentear. É o comércio. 

Eu vejo que esse nosso Estado também, fundamentalmente, tem que ser vocacionado para a 

produção dos alimentos. Não há estado, no Brasil, que tenha tantas condições para 

produção dos alimentos, em qualquer circunstância. Não estou falando, ainda, da parte 

mineral. E, quem sabe, lá no futuro, Conselheiro André, a grande commodities, que, hoje, 

se vive, no mundo, que é a questão da água. Quantas nações, que muita gente não conhece, 

estão em guerra pelo problema da água. Perfurava-se um poço de petróleo, eu dizia algum 

tempo, aqui, lá nos países árabes, doido para encontrar água, e só encontrava o petróleo. 

O príncipe até disse em Bagdá: “poxa, que azar o nosso, eu perfuro aqui para encontrar 

água, acho petróleo”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Vossa Excelência abordou um pequeno item, mas que há uma preocupação lá. Junto 

com o desenvolvimento de produtos, a área de patentes. O cara desenvolve produto, mas 

não patenteou. Quem vai receber os royalties, é distante daqui. Só para ver, digamos, como 

eles realmente prepararam o modelo, Conselheiro Cipriano, que aperfeiçoou outros 

modelos que eles assistiram, que tiveram algumas dificuldades. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro André, por 

exemplo, nós falamos, aqui, do caso da patente. Não tem a estrutura para patentear os 
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eventos. É uma coisa que machuca o coração de todos. Enquanto nós estamos falando 

aqui, há milhares de irmãos nossos navegando neste Estado, e não há mês que o Estado 

não registre casos de escalpelamento. Será que não é possível se pensar uma solução para 

que isso não aconteça mais? A questão da tecnologia, disso que Vossa Excelência está 

falando, é a questão da motorização, de prestar atenção. Lá é uma invenção tecnológica, 

então, quando se fala, aqui, no aspecto do Círio, que é fraternidade, comunhão, tenho 

levado em conta isso, para, também, essa pequena amostra – converso muito com o 

Cipriano sobre isso – desperte, nas nossas autoridades, que esse é o nosso caminho. O 

festejo é bonito, nós vamos fazer, mas, por trás disso, há um interesse social das grandes 

navegações daquilo que nós vimos tanto, Vossa Excelência, como eu, muitas vezes, a 

Igarité, como se chama, ali para os lados do Abaeté, com as crianças em breves quando 

estivemos lá, conversando com o controle interno, a canoinha com cinco, seis crianças, 

com guarda-chuva. Aqueles outros, que têm o motor exposto. Isso é uma deficiência de 

programação. As pessoas estão sofrendo, temos que desenvolver algo que não permita que 

isso aconteça mais, porque os jornais falam, a televisão fala, e, quase todo mês, 

desgraçadamente, nós vemos, principalmente as mulheres e as crianças, com os cabelos 

enrolados nos rolos do motor. Então, quando a gente vê esta oportunidade de juntar a 

tecnologia ao inventor, isso aqui, nós estamos festejando de uma maneira, diziam até 

alguns prefeitos de Belém: “ponha, no período do Círio, os barquinhos nos lagos da Praça 

Batista Campos, fica bonito”. Chamando, porque fica uma coisa meio romântica, o 

barquinho, a criancinha vem ver. É importante, mas a gente tem que chamar a atenção 

para o quadro social que isso representa, em todos os sentidos. Então, o que é o 

motorzinho? Se pensou, doutor Felipe, agora, até em uma pessoa de necessidades 

especiais. As pessoas aqui do tribunal sabem. Quando começa a montagem desses barcos 

de miritis, o cidadão vem, na sua cadeira de rodas, e faz daquilo uma ocupação, durante 

cinco, dez dias, o tempo que levar nessa montagem. Esse ano, parece que vamos conseguir 

fazer a iluminação dos barquinhos, e a universidade desenvolvendo esse pequeno motor. 

Precisa mostrar que a vida acontece assim. Por ali, vem o açaí, a farinha, as pessoas que 

vão para a escola, para o posto de saúde, tudo através das nossas águas, de maneira que, 
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quando se vê esse tipo de atuação, a gente fica extremamente feliz de ver acontecer isso no 

Pará. Portanto, também, ao lado de todos, parabenizo a inciativa do doutor André, e que 

outros tantos possam, em outras áreas, desenvolver coisas tão importantes. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheira Lourdes, acredito 

que, junto com os agradecimentos, a fidalguia e a escrutínio do doutor Alex Fiuza de Melo, 

devíamos, também, acostar o doutor Antônio Abelém, que é o presidente do Parque 

Tecnológico, que nos recebeu. Acho que deveria ser encaminhado aos dois. Consultado o 

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

Ofícios nºs 0244 e 0245/2017-SEGER, desta data. Ainda com a palavra, a Presidente assim 

se pronunciou: Então, muito obrigada por todos que puderam comparecer e pelos que não 

puderam, mas estavam torcendo pelo sucesso da nossa visita. A medida em que puderem 

fazer uma visita, doutor Alex e o diretor Antônio Abelém estarão lá para prestar todas as 

informações acerca do grande empreendimento do Estado do Pará: o Parque Tecnológico 

do Guamá. Eu gostaria de comunicar, a este plenário, que, nesta semana, nós recebemos, 

do presidente do IRB, Conselheiro Sebastião Helvécio, um pedido – e já uma sugestão dos 

conselheiros – para que o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior pudesse 

representar esta Corte de Contas em uma comissão do IRB, que irá, também, se somar a 

outros, que já vêm trabalhando no sentido da luta pela situação dos Estados que estão 

tendo um grande prejuízo através da lei Kandir, e o Conselheiro Cipriano Sabino, que teve 

a iniciativa aqui, nesta Corte de Contas, de iniciar, o Conselheiro Sebastião Helvécio, já, 

de pronto, o nomeou para coordenar esse trabalho. A gente está aqui parabenizando Vossa 

Excelência, dizendo que nós todos, com o apoio de todos os conselheiros: Nelson, André 

Dias, Odilon, Luís Cunha, que se manifestou, também, e da Conselheira Rosa. Todos nós, 

unanimemente, concordamos que ele, realmente, pode nos representar junto ao IRB, e 

coordenar esse trabalho, que, com certeza, dará fruto. Ele pode se manifestar no sentido de 

que, a partir de ontem, que foi tudo muito rápido, mas ele também tomou logo as 

providências. Foi sexta-feira, e ele já está tomando as providências. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu 

queria agradecer a Vossa Excelência pelo convite de assumir esta importante, digo até 
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fundamental, não só para o Estado do Pará, mas para alguns Estados da federação que 

têm esse peculiaridade. E o Conselheiro Nelson, André, Odilon, Rosa, Luís, indicaram meu 

nome. O conselheiro Nelson foi o primeiro a sugerir à Vossa Excelência, que ligou para 

mim, e eu até perguntei: “converse com os conselheiros”. E Vossa Excelência disse: “já 

conversei, foi unânime a sugestão”. Eu agradeço a confiança dos meus colegas, e vou me 

empenhar, ao máximo, para tentar dar esta contribuição do Tribunal de Contas – sou eu, 

mas poderia ser qualquer colega nosso – em favor do Estado do Pará. É um assunto 

importantíssimo, considero eu. A partir do convite de Vossa Excelência, presidente, e dos 

conselheiros, o Conselheiro Sebastião Helvécio, presidente do Instituto Rui Barbosa, há 

formou uma comissão, e eu não sei se conversou com Vossa Excelência, acho que não. Nem 

comigo, também. Já colocou o Tribunal de Contas do Estado do Pará como coordenador 

de todo o estudo. E aí envolve o Estado de Minas Gerais, por exemplo, que é um dos que 

tem esses recursos, grande prejuízo. Nós estamos trabalhando, correndo para tentar 

cumprir o cronograma montado pelo Instituto Rui Barbosa. Eu já estou entrando em 

contato com ele para pedir um adiamento, porque ele já marcou uma reunião para dia 11, 

segunda-feira, em Minas Gerais. Eu acredito que não vai dar tempo nem para o Estado do 

Pará, nem para outros Estados. Nós podemos levar estudos que já temos aqui, mas não 

seria ideal. Então, está marcado para amanhã, às 10 e 30, aqui no Tribunal de Contas – 

pode ser na Escola de Contas ou em algum lugar que a presidente determinar –, uma 

reunião com a Secretaria da Fazenda, a FAPESPA – a fundação que fez o relatório sobre 

essa questão da lei Kandir, e, inclusive, participou do fórum, apresentando uma palestra 

com relação a isso. Enfim, são quatro órgãos do Estado que vamos debater amanhã, pelo 

menos tirar uma matriz, uma base, um planejamento, para apresentarmos até a semana que 

vem, no que se refere ao Estado do Pará, atualizado, e mostrar para outros Estados. Se 

couber, lá na reunião, a confirmação desta coordenação, obviamente que nós vamos, 

então, coletar, dos outros Estados, as informações, através da Secretaria da Fazenda dos 

Estados, da Secretaria de Finanças, das assembleias, enfim, todos que podem nos fornecer 

e apresentar para o Instituto Rui Barbosa um estudo completo do Brasil, com relação aos 

prejuízos que a lei Kandir vem causando aos contribuintes do Brasil, ao Estado do Pará e 
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outros Estados. Aí, senhora presidente, o que é que ocorre? Após estudo, o Tribunal de 

Contas do Estado, levantou essa polêmica, mostrando o prejuízo, o que foi motivo de 

grande repercussão e discussão na assembleia. O governador ficou extremamente 

interessado, e viu que era, realmente, mais do que um orçamento inteiro do ano do governo 

do Estado do Pará. Imagine o que pode ser feito com isso. Aí o governador entrou, então, 

com a ação na Justiça, alegando a omissão de fazer, o questionamento era esse, e o 

Supremo Tribunal definiu, então, que daria um prazo de 12 meses para o Congresso 

Nacional fazer os critérios para a distribuição ou reposição desse recurso. Acontece, 

senhores conselheiros, conselheiro André, a surpresa, doutor Odilon. Apenas agora, no dia 

18 de agosto, quase um ano depois, e que foi publicada a decisão do supremo. Ele deu um 

prazo que de 12 meses. No julgamento, que foi ano passado, se publicasse em seguida, nós 

já estaríamos quase encerrando os 12 meses. Até, de certa forma, nos deixa indignados, e, 

de alguma maneira, não querendo fazer nenhum pré-julgamento aqui, mas, como cidadão, 

por que demoraram quase um ano para publicar isso? Qual o interesse? Quer dizer, deixa 

todo e qualquer cidadão pensando: “poxa vida, um ano para publicar uma decisão”. De 

qualquer maneira, o que vale é isto. A partir do dia 18 de agosto, a decisão foi publicada, e 

o congresso nacional passa, então, a partir dessa data, a ter 12 meses para fazer a 

organização dessa questão. E o Instituto Rui Barbosa vai, então, apresentar esse estudo 

técnico, feito por todos os Estados, inclusive o Pará, ao congresso nacional e ao Tribunal 

de Contas da União, e aí nós temos, aqui, a participação da Secretaria da Fazenda, 

diretamente conosco – o governador está sendo representado, nesse caso –, para mostrar, 

na opinião dos tribunais de contas e até do TCU, o projeto, o problema, a questão é essa, 

que se apresenta para os Estados da federação. Então, agradeço, e vou me empenhar ao 

máximo. Já pedi à Vossa Excelência, que já autorizou uma assessoria bem resumida, um 

apoio técnico do próprio tribunal, sem custo, para que a gente possa tentar fazer um estudo 

que possa devolver, para o Estado, esse recurso. Então, agradeço à Vossa Excelência, 

presidente. Fique na certeza de que eu vou me empenhar ao máximo para honrar a 

indicação dos meus colegas conselheiros nessa direção. Rapidamente, presidente, eu vou 

mantendo os colegas informados, no plenário, do que está ocorrendo, toda e qualquer 
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reunião, o que tiver, enviar os documentos para os colegas tomarem conhecimento de como 

está a situação, e tudo mais. É um assunto importante. Presidente, rapidamente, eu queria 

que Vossa Excelência consultasse o plenário. Eu e o conselheiro Nelson estávamos 

conversando aqui, desde o primeiro dia. É uma data importante, podemos dizer assim. É 

apenas um início, mas já se configura como um grande e importante projeto, desde a sua 

inauguração, que foi o início do colégio Militar de Belém, que está, agora, no seu segundo 

ano. Não são dois anos, mas passou o primeiro, e está no segundo, já com outras turmas. 

Ele foi idealizado em 2012, teve a portaria que criou esse colégio, e a coisa foi se 

consolidando ainda na gestão do ex-comandante militar do Norte, General Osvaldo 

Ferreira, e teve o apoio do governador do Estado e de várias autoridades do Estado do 

Pará, que foi na luta para a criação e a inauguração do Colégio Militar de Belém. Aí, 

senhora presidente, ele foi criado, efetivamente, no dia 6 de agosto de 201, o seu núcleo, e, 

em primeiro de setembro do mesmo ano, começou o trabalho para a sua inauguração. 

Tinha que ter o local, e isso dependeria para a abertura do colégio, então, o governador, 

sensível, cedeu o espaço, e, no dia 12 de janeiro de 2016, pelo aniversário dos 400 anos de 

Belém, foi, então, inaugurado o Colégio Militar de Belém. Eu queria que Vossa Excelência, 

presidente, consultasse os colegas no sentido de enviar votos de louvor e congratulações 

por este grande projeto que está em andamento, colecionando êxitos e vitórias, 

principalmente no que se refere à cidadania, à disciplina, à matemática, português, 

história, geografia, arte, educação física, para os nossos jovens, as crianças, que são filhos 

de militares, e a sociedade civil, também. Tem filhos de cidadão que não é militar, que 

participam. Eles são submetidos a testes e provas rigorosas, como é no Rego Barros, 

parecido. Aqueles que se destacam, obviamente, que alcançam as médias estabelecidas, 

merecem e recebem a matrícula, e passar a estudar nesse colégio, que é importantíssimo. E 

todos os indicadores referentes a esse colégio, no Brasil, mostram somente nos cursos mais 

difíceis e disputados do Brasil, em primeiro e segundo lugar, apresentando alto índice de 

competitividade, de preparação técnica, enfim. Então, eu queria só enviar, se os colegas 

concordarem, uma moção de congratulações e apoio ao Colégio Militar de Belém, ao 

general, que está à frente, comandante militar do Norte, e ao coronel Celso Kersul, que é o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1508

diretor do colégio, que está à frente. Enfim, era essa a minha manifestação nesse sentido, 

presidente. Obrigado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 0242 e 0243/2017-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, eu só queria um minutinho, porque é uma coisa que me parece estar fora da 

curva, como se diz hoje. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, e acho que ao plenário, 

pelo acerto da medida de credenciar o Conselheiro Cipriano a respeito da discussão da lei 

Kandir. Inegavelmente, é uma questão de justiça. Ele foi presidente, levantou sempre essa 

bandeira, todos nós apoiamos. Eu queria apenas registrar – por isso, faço em um minuto – 

que, muitas vezes, a gente reclama muito do Pará, e muitas das nossas bandeiras não são 

vitoriosas, às vezes, por falta de estratégia. Eu queria me manifestar, prazerosamente, para 

registrar, também, a sensibilidade do Conselheiro Sebastião Helvécio, que deu, aqui, uma 

brilhante conferência, no nosso fórum. É uma pessoa de admirável relacionamento pessoal. 

Eu, modestamente, o classifico como um dos grandes conselheiros dos tribunais de contas 

do Brasil, pelo preparo que ele tem, pela seriedade com que desempenha as suas funções. 

Pena, o Conselheiro André já não está mais aí, mas, de todos nós, foi quem andou pela 

Câmara Federal, e a gente sabe que, pleitos semelhantes a esses, muitas vezes, esbarram 

na dificuldade da força parlamentar. Então, a medida em que o Estado de Minas Gerais – 

que tem, nesse aspecto, finidades enormes, riquezas extraordinárias, do ponto de vista 

mineral – sente-se, também, prejudicada, ele vai consubstanciar a reclamação que o Pará 

já faz há muito tempo, de maneira que, pelo peso da bancada de Minas Gerais e outros 

tantos Estados que possam se envolver nisso, o Pará poderá, aliás, um pouco além de 

Minas Gerais, no futuro, porque nós temos, ainda assim, a expectativa do petróleo à altura 

de Salinópolis, coisa que Minas Gerais, infelizmente, isso é uma coisa, se Deus quiser, para 

as nossas futuras gerações. Então, eu vejo que é uma linha que tende a ser forte. Minas 

Gerais tem uma bancada federal numerosa, forte. Às vezes, a gente luta algumas 

bandeiras, e, eu mesmo, confesso alguns insucessos que tive. Até hoje não compreendo. 

Quando tive a oportunidade de ser deputado na assembleia legislativa do Pará – e, hoje, 

tenho certeza que ninguém compreende, também –, lutei muito e não consegui que a sede 
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da Eletronorte viesse para o Pará. A grande produção hidrelétrica, genuinamente 

nacional, no mundo, é nossa, Tucuruí, não é a binacional, lá em Foz do Iguaçu. Não 

compreendo como o potencial energético fantástico que nós temos aqui, pela natureza, e a 

sede da Eletronorte, os interesses de tudo isso aqui, fica em Brasília. Nós não tivemos força 

política – embora a sociedade se manifestasse a favor – de botar a sede. O que faz a sede 

da Eletronorte, em Brasília? Ela tinha que estar aqui, no Estado do Pará. Como o 

conselheiro Cipriano também acompanhou a questão com a Vale do Rio Doce, quando 

havia até umas tentativas que acho um pouco exageradas, de colocar tronco na via férrea. 

Não, nós temos que exigir que ela dê para o Pará, daquela leva. Não é na base do 

radicalismo, da guerra, da agressão. Algumas vezes, em razão dessas negociações, se 

conseguiu tirar um pouquinho da Vale, e, muito ela levou daqui. A igreja de Santo 

Alexandre, por exemplo, é um testemunho disso. Estava lá, paralisada, e, naquela 

discussão, ainda se conseguiu que a Vale conseguisse, não fez mais do que sua obrigação, 

mas fez. Então, eu quero dizer à Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, que se reveste 

pelo acompanhamento que terá, do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, 

tenho certeza, engajado nisso, o próprio Governo do Estado, e, somando as mesmas 

angústias e reivindicações do Estado de Minas Gerais, que é um estado portentoso e 

politicamente forte, quem sabe, a gente possa festejar em um espaço de tempo não muito 

longo, e ter, das nossas riquezas, para a nossa população, aquilo que ela merece, em razão 

da dadivosa natureza que nós temos aqui, nesta terra. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência 

comunica, só para lembrar, que, depois de amanhã, nós não teremos sessão plenária, em 

razão do dia nacional da nossa pátria brasileira, e, por uma iniciativa no início do ano, de 

que nós teremos na sexta-feira, também, um ponto facultativo. Portanto, esta casa, a partir 

de amanhã à tarde, apenas as atividades excepcionais que ficarão na sexta-feira, mas, no 

dia sete, estarão encerradas. Nós agradecemos a presença de todos os conselheiros, em 

unanimidade, hoje. Conselheiro Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, André Dias, 

Odilon Teixeira, Rosa Egídia; ao nosso procurador geral, doutor Felipe Rosa Cruz; aos 

conselheiros substitutos, doutor Julival e doutor Edvaldo; aos servidores e servidoras desta 
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Corte de Contas e do Ministério Público de Contas. Agradecemos, também, aos 

jurisdicionados que estiveram presentes neste plenário, nesta sessão, e, também, aos 

procuradores e aos internautas que nos acompanharam nesta sessão, durante essa manhã. 

Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Em nome de Deus, dou por encerrada a sessão 

plenária de hoje. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de 

todos, e invocando novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas 

e quarenta e nove minutos (10h49min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

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

 
Belém, 5 de setembro de 2017. 
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