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ATA Nº 5.528 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de fevereiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

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

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, procurador-geral 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: 

Considerando a ausência de quórum regimental neste momento, nos termos do §1º do art. 20 

da Lei Orgânica deste Tribunal, convoco os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha e Daniel Mello. Havendo quórum, presente o digno representante do 

Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as 

ausências da conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que representa esta 

Casa na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo na ALEPA; Conselheiros André Teixeira 

Dias e Odilon Inácio Teixeira em gozo de férias regulamentares; e ainda da Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha em virtude de sua posse na Atricon, no Distrito Federal. Em 

virtude da falta de quórum regimental, a Ata da sessão ordinária do dia primeiro de fevereiro 

deixou de ser apreciada, devendo ser deliberada em data oportuna. Em seguida, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário o seguimento da sessão, em curso a pauta de julgamentos, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2006/50981-2, que agasalha o ato de 

Aposentadoria em favor de Ana Lúcia Bezerra Costa, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha. Neste momento registrou-se o ingresso 

em Plenário de Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 
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Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro, com 

retificação da Portaria nº 0530 de 03.03.2006, referente ao percentual do adicional de 50% para 

55%, bem como sua fundamentação legal, alterar o inciso “XI” do art. 131, §1º da Lei nº 

5.810/94 para o inciso “X”. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro, com 

ciência à interessada do parecer do Ministério Público de Contas. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu 

por unanimidade acatar a posição do relator. Neste momento, registrou-se o ingresso em 

Plenário de Sua Excelência o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2006/52394-8, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de 

Raimundo Viana Perdigão, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro 

Substituto Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro do ato originário sem 

repetição dos valores pagos a maior (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito. 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 2013/50623-5, que cuida do ato de Aposentadoria em favor de Edêe de Souza Leal, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, 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 na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar a posição do relator.  Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Esgotada a pauta de julgamentos, a 

Presidência passou a tratar dos assuntos de tino administrativo, nos termos a seguir: Nos termos 
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do parágrafo primeiro do artigo 172 do Regimento, informo às Vossa Excelências, com fins de 

distribuição, que será encaminhado aos e-mails corporativos dos senhores Conselheiros e 

Conselheiros Substitutos, a proposta de resolução, autorizando a presidência da Casa a 

celebrar acordo de cooperação técnica com Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria Geral da União para adesão ao SIRCAD – Sistema Integrado de Registro. Com 

vistas à consolidação da relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais 

decorra, como efeito, a restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos 

com a administração pública. A matéria fica para ser deliberada na próxima sessão ordinária. 

Eu queria dar conhecimento ao plenário e também, se for do interesse dos membros deste 

colegiado, e ainda do Ministério Público de Contas, não havendo mais a parte administrativa, 

dar conhecimento conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luís Cunha do falecimento nesta 

cidade na última semana do engenheiro Arthur Sampaio Carepa, engenheiro rodoviário, com 

grandes serviços prestados ao estado e principalmente à cidade de Belém, ao Clube do Remo 

do qual era benemérito, incentivador dos esportes náuticos, especialmente da natação, foi pai 

da ex-governadora Ana Júlia Carepa e deixa um legado profissional, esportivo na sociedade 

paraense. A mim, especialmente também, com quem tive a honra e o privilégio de ser amigo da 

família, na casa do doutor Arthur Carepa pratiquei natação, muitas crianças nessa cidade 

aprenderam natação nas dependências da escolinha que mantinha ali com a sua esposa, dona 

Maria José. Então eu quero expressar em meu nome e depois solicitar ao plenário desta Casa 

voto de profundo pesar pela perda e também a toda a família, especialmente, a um filho dele, à 

nossa ex-governadora, embora tivéssemos sempre na vida pública, a militância como Vossas 

Excelências conhecem em políticas distantes, mas sempre mantivemos um relacionamento 

amigo, fraterno, cordial, respeitoso, como especialmente também com um dos seus irmãos, o 

Arthur, com quem eu pratiquei tantos anos futebol, com ele mesmo natação em sua casa. 

Lembro que tivemos militância juntos, como na área política e sempre vi do conselheiro Luís 

Cunha e de Vossa Excelência conselheiro Cipriano, o equilíbrio nas manifestações. E fomos 

felizmente, nas circunstâncias em que tivemos envolvidos na serenidade colocando o 

necessário equilíbrio de não deixar que eventuais divergências de ordem política, sobretudo, 

partidária, pudessem tisnar ou macular qualquer relacionamento pessoal. Creio que isso 

engrandece as pessoas. Eu quero relembrar, e fazer conhecer, principalmente aos que estão 
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chegando agora, como o procurador-geral Felipe Rosa Cruz, triatleta, e dizer que lá nos anos 

60, foi uma coisa que ficou marcada na história do nosso esporte, da nossa terra, e não sei 

porque isso foi suspenso. Havia uma prova de natação muito tradicional que era a travessa da 

Ilha das Onças até para a escadinha do cais do porto. E o doutor Carepa era um ícone na 

natação paraense, como outros tantos beneméritos como Francisco Carrapatoso, pela Tuna 

Luso, mas era uma prova tradicional. A ilha das Onças fica bem em frente à nossa cidade, 

enxergando-a da escadinha do cais do porto. Era uma travessia difícil, por causa da 

correnteza da baía, dependendo do horário, e aquilo era uma coisa muito presente na nossa 

sociedade e fazia parte da esportividade pública. Era uma tradição, haja vista que nadadores 

de outros estados vinham participar dessa competição e o doutor Carepa era muito ligado à 

natação paraense. De maneira que é uma perda para a nossa sociedade, pelo que eu quero 

propor a este plenário que, no caso da proposta ser acolhida, fosse dado ciência dessa 

manifestação à família e a todas as entidades a que o falecido pertenceu. Manifestação do 

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

conselheiro Nelson, eu tive o mesmo pensamento de Vossa Excelência, e como Vossa 

Excelência já foi direto ao assunto pela presidência, eu fico também registrando o pesar, e eu 

quero pedir a permissão de Vossa Excelência para também assinar essa proposta, se for 

possível, haja vista que eu tenho também um carinho muito grande pela nossa ex-governadora 

Ana Júlia e logicamente que toda a família dela ficou sentida e nós também. Vossa Excelência 

tem muito mais uma história com relação de convivência com a família de Ana Júlia. Mas, de 

qualquer maneira, eu quero também externar, mostrar a ela que estamos ao lado dela, da 

família e obviamente pedir a Deus que a abençoe, e que a conforte no momento difícil como 

esse; e que ficamos às vezes sem palavras para entender a grandeza, majestade, a vontade de 

Deus, posto que somos muito pequenos para alcançar esse entendimento. Mas tenho a certeza 

de que Deus quer o melhor para todos nós. Então que o nosso Deus maravilhoso conforte a 

família, e eu quero dizer que concordo com Vossa Excelência, se for possível a nossa 

manifestação, assinando em conjunto, mas independente disso, em qualquer outra situação, eu 

acho justo. Eu tinha anotado aqui para fazer esta referência, mas de qualquer maneira, até 

agradeço a Vossa Excelência por ter feito, por ser o nosso presidente, por ser o nosso decano, 

por ser o conselheiro mais antigo da Casa no sentido de ser o primeiro a se manifestar, o que 
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considero muito importante esse registro não somente pela presidência hoje, mas por ser Vossa 

Excelência o mais antigo desta Corte de Contas, pelo que eu já me considero contemplado, 

uma vez que fica registrado o nosso pesar, o nosso sentimento. Quero novamente afirmar que 

concordo e parabenizo Vossa Excelência e ter lembrado dessa família querida que nós 

conhecemos. Então eu queria concordar e parabenizar, cumprimentar Vossa Excelência pelo o 

que eu já disse, de ter lembrado desta família que nós conhecemos. E depois dessa situação, eu 

tenho uma outra manifestação para fazer no momento oportuno. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Quero dizer à Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, que em todas as circunstâncias um 

adendo de Vossa Excelência, uma coisa que diga, eu estarei sempre profundamente honrado. E 

dizer ao secretário que de todas as manifestações plenárias, acompanham a que fiz aqui 

eventualmente pela presidência, mas todas as manifestações que acontecerem acompanharão o 

expediente, faça essa recomendação. Acredito que a presidência da Casa não se oporá, para 

que todas as manifestações, até porque em uma circunstância como essa, quero dar o 

depoimento que também é público, nós tivemos militância juntos na área política e eu sempre 

vi, como Vossas Excelências, Conselheiro Luís, sempre equilíbrio nas manifestações. Quer 

dizer, fomos felizmente nas circunstâncias em que estivemos envolvidos, tivemos a serenidade, 

o equilíbrio de não deixar eventuais divergências de ordem política, sobretudo partidária, 

pudessem tisnar ou macular qualquer relacionamento pessoal que mantivemos lá, e eu acho 

que isso engrandece as pessoas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhor Presidente, a exemplo do conselheiro Cipriano Sabino, quero pedir 

permissão a Vossa Excelência para subscrever também na proposição de Vossa Excelência 

voto de profundo pesar à Ana Júlia Carepa. Na semana passada, eu tive a oportunidade de 

conversar com a ex-governadora Ana Júlia Carepa, e ela me relatava a situação de saúde do 

pai dela, posto que ele já estava na UTI. Ela me dizia que o estado de saúde dele era grave, 

quase irreversível. Ela estava muito triste, e eu tive a oportunidade de conversar um pouco com 

ela e confortá-la um pouco. Estava em Augusto Corrêa, no final de semana, quando soube do 

falecimento do senhor Arthur Carepa, e não pude comparecer ao velório. E Vossa Excelência, 

nesta oportunidade, numa sessão oficiai desta Corte e fazer através da nossa Instituição essa 

manifestação à família Carepa. O senhor Arthur Carepa foi um cidadão paraense que teve uma 
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vida marcante em Belém que no campo do esporte, especialmente da natação, ele foi posso 

dizer assim um baluarte, um protagonista, do momento que era difícil até encontrar escolinha 

de natação. Não sei se havia outro projeto semelhante à época. Se houvesse, eram poucos, com 

certeza. Eles foram perseverantes e Vossa Excelência como praticante de esportes teve essa 

chance de fazer parte dessa escola de natação. Mas eu conheço a família, eu sei o quanto eles 

eram amorosos para com o pai. Então eu me associo, se Vossa Excelência permitir que eu 

possa subscrever essa manifestação. É com tristeza, mas também com alegria por poder dirigir 

essas palavras à família Carepa, especialmente à ex-governadora Ana Júlia, com quem eu 

tenho um relacionamento de amizade forte. Admiro todos na família, mas ela em especial. 

Agradeço e estou de acordo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Eu me associo ao voto de pesar, acompanhando esta proposição e 

ratificar todas as manifestações. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas a sua fama 

correu solta nesta cidade. Eu conheço a ex-governadora Ana Júlia a quem eu apresento as 

condolências, extensivas aos familiares, e rogando a Deus que encontrem Nele as forças para 

encontrar a superação nesse momento difícil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro substituto convocado Julival Silva Rocha: De acordo, Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Senhor Presidente 

com muita honra, eu quero me solidarizar com a família da ex-governadora Ana Júlia Carepa 

e a sua família pela morte do senhor Arthur Carepa. Não o conheci pessoal, mas fiquei 

conhecendo um pouco da sua história e da família relatada por Vossas Excelências, de tal 

forma que me sinto consternado e me solidarizo com a família. Obrigado pela oportunidade e 

pela sua sensibilidade, conselheiro Nelson, como ainda pela oportunidade dessa fala. 

Obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permite, 

quero em meu nome e em nome do Ministério Público me solidarizar e enviar os votos de pesar 

e rogar que Deus de alguma maneira se encarregue de sedimentar essa dor que não passa. A 

matéria deliberada, foi consubstanciada no Ofício nº 27 e 29/2018-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Peço à secretaria que tome as providências breves para que essas 

manifestações todas sejam encaminhadas às entidades, não esquecendo realmente, com muita 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 163

sinceridade, especialmente ao Clube do Remo, onde doutor Arthur Carepa era um grande 

benemérito, que isso seja comunicado a esse grande clube, também da nossa terra. Conselheiro 

Cipriano, com a palavra.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria agradecer à Vossa Excelência mais uma vez e 

já por uma outra razão, Vossa Excelência acabou de colocar a questão do benemérito. Neste 

último dia cinco, se não me engano, o aniversário do Clube do Remo, me parece que 

completamos 113 anos de fundação. E eu queria pedir aos colegas do plenário que o nosso 

Tribunal de Contas encaminhasse votos de congratulações, festejando o aniversário de 113 

anos de função, senhor Presidente. Então eu queria pedir à Vossa Excelência que 

encaminhasse a votação no plenário para a manifestação oficial do Tribunal cumprimentando 

o Clube do Remo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em 

exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência tem 

alguma dificuldade em ratificar o pensamento do Conselheiro Cipriano? Eu vi que Vossa 

Excelência levantou, não sei se era para pular de alegria ou estava procurando a fuga do 

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

Presidente, acabamos de fazer um voto triste, voto de pesar é sempre triste, mas o dia, a 

oportunidade, a iniciativa do Conselheiro Cipriano permitiu que a gente pudesse agora dar um 

voto com uma alegria imensa. A gente poder falar de um time que completa 113 anos de 

história, pouquíssimos clubes brasileiros têm essa notícia a dar, esse privilégio de poder 

comemorar mais de um século de história. E quem é apaixonado, como eu sou, pelo Clube do 

Remo, eu me associo ao Conselheiro Cipriano. Peço a ele também essa permissão para 

subscrever essa iniciativa dele e, neste momento em que a gente cumprimenta a nação azulina, 

porque não é só um time de futebol, Conselheiro Nelson sabe disso, o respeito que ele tem 

demonstrado, há pouco acabou de falar, eu espero que o Remo encontre o seu caminho no que 

diz respeito a planejamento, à organização. Da mesma forma como eu desejo para o Paysandu, 

porque nós temos um potencial gigantesco para estar na elite do futebol brasileiro, e eu falo 

isso para Remo e Paysandu. E olhe lá outros times do interior que estão surpreendendo, 

porque Conselheiro Nelson, no início de um campeonato, primeiro jogo do Clube do Remo, 

com um time que eu gosto muito, mas é considerado um time mediano, que é o Bragantino, o 

Remo põe mais de 32 mil torcedores no Mangueirão. Isso é muito forte. Então é uma 
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organização que se organiza, que sofre, que sorri, mas a gente sente agora que há um clima 

muito favorável, uma esperança que se renova, o estádio Baenão também centenário, sendo 

reconstruído. E parte desse trabalho, iniciativa dos torcedores, não foi da diretoria do clube, a 

diretoria assumiu agora somente a parte do gramado, o restante são os torcedores que se 

organizaram, fizeram um movimento muito forte e estão conseguindo recuperar um patrimônio 

da cidade, que é o Baenão. E agora o time dá sinais de recuperação, é o que a gente deseja 

para que a gente possa chegar à elite do futebol brasileiro, que cresceu em um ritmo 

impressionante, a gente não consegue mais compreender jogadores no Brasil ganhando mais 

de um milhão de salário por mês, tem vários no Brasil. Um jogador mediano do Flamengo, do 

Corinthians, do Cruzeiro, do Grêmio paga toda a folha de pagamento do Clube do Remo, que é 

um clube centenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em 

exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: O senhor já viu o desempenho com a camisa nove do 

Conselheiro Cipriano? O Remo perdeu um grande centroavante, mas ganhou um grande 

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

uma reflexão que a gente faz para ver como nós ficamos para trás. Remo e Paysandu já 

ganharam no Maracanã, já ganharam lá no Rio Grande do Sul, já ganharam em Minas Gerais, 

no Mineirão, os dois times já ganharam, chegavam lá de igual para igual. E hoje, só se for um 

milagre para chegar lá e ganhar porque a gente vê como nós ficamos para trás. Então eu 

desejo aqui, Conselheiro Cipriano, nesse momento que Vossa Excelência propõe esses 

cumprimentos à agremiação Clube do Remo, seja também uma motivação para que esse time 

possa se organizar, crescer. Saiu uma pesquisa agora que o Norte é apontado já como o 

eleitorado brasileiro que mais cresceu, uma expressão forte, para que se tenha um olhar da 

República, do centro do poder, para o Norte. E no Norte, é o estado do Pará que ultrapassou 

uma população de oito milhões de habitantes, oito milhões e 200 mil habitantes e ultrapassou 

cinco milhões de eleitores, Conselheiro Nelson Chaves. Então isso é significativo no nosso 

estado, o nosso estado que tem uma mineradora como a Vale, uma delas, que tem lucros 

bilionários, que superam 30 bilhões de reais/ano e a gente não consegue de uma mineradora 

dessa um patrocínio para Remo, nem para Paysandu. Porque aí fora é isso que está dando aos 

clubes essa condição de poder ter competitividade, são os patrocínios. Aqui a gente não 

consegue. Mas a gente espera que a gente possa evoluir, futebol hoje é uma coisa que 
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impressiona. Quando você vê a contratação do Neymar se aproximando de um bilhão de reais, 

o Felipe Coutinho, outro brasileiro, 600 milhões de reais, aí Conselheiro Nelson, eu digo: 

“meu Jesus, onde que vai parar isso?”. E o Cristiano Ronaldo fez cara feia lá, ele quer ganhar 

o Neymar, ele já está pedindo um bilhão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

[Presidente em exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, é porque o 

pessoal do Real Madrid não lhe viu jogar, senão Vossa Excelência estaria lá na ponta desses 

salários. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aí você 

fica pensando: “meu Deus, como que pode uma coisa dessa?”, coisas que a gente não 

consegue imaginar. Mas Conselheiro Cipriano, foi a reflexão, um assunto comentado porque 

eu acho que tanto Remo como Paysandu, pela história que têm, as conquistas já alcançadas, 

mereciam hoje estar na elite do futebol brasileiro, de igual para igual, porque esses dois clubes 

têm uma riqueza que é um privilégio para poucos times brasileiros, é a sua torcida. A força 

está na sua torcida, na sua gente, é um patrimônio dos clubes, isso a gente tem orgulho de 

dizer. Então parabéns à Vossa Excelência. E eu encerro, porque eu não desejo mais falar hoje, 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas falar ainda, eu tenho certeza que Vossa Excelência ainda 

vai falar, acredite. O plano das sessões tem que colocar, quando elas são eventualmente 

dirigidas pelos mais velhos, elas ficam muito longas, mas faz parte. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu estou feliz pela proposição do 

Conselheiro Cipriano. Hoje eu me atrasei aqui na sessão porque eu estava assistindo uma 

reportagem no programa da Rede Globo, Mais Você que falava do Ver-o-Peso, eu não 

aguentei. Olhava para o relógio, está na hora da sessão, mas deixa eu assistir mais um pouco. 

Uma reportagem maravilhosa, dando ênfase ao Ver-o-Peso e à comida paraense e foi um 

tempo longo, uma reportagem longa. Aí, como diz Vossa Excelência, no meio do pitiú eu tive 

que assistir, eu não vou propor nada com relação a isso, mas quero dizer que foi um dia feliz 

também para o estado do Pará, nacionalmente teve a sua culinária, o seu Ver-o-Peso e eles 

falaram do complexo, não foi só do mercado, só da feirinha. Falaram da feira, do açaí, o forte, 

foi muito bacana. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em 

exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, se Vossa Excelência me 

permitir a conversa fraterna que se tenha, além desse aspecto um aspecto muito importante 
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nesse realce que está tendo a nossa culinária, são os milhares de empregos que são criados por 

causa disso, a questão social. Antes não se tinha essa propagação, divulgação dos nossos 

produtos, dos nossos alimentos, de maneira que isso é uma coisa enriquecedor para o estado, 

essa circulação circulando a nível de Brasil e até do mundo, isso significa a possibilidade de 

desenvolvimento para a nossa gente, de maneira que eu festejo também a oportunidade do 

pronunciamento de Vossa Excelência nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente, para considerar a Vossa 

Excelências, a assinatura minha com o Conselheiro Luís Cunha na proposição de aniversário 

da fundação do Clube do Remo, ele solicitou e é com muito prazer, eu quero pedir que fosse 

considerado o Conselheiro Luís Cunha como propositor também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aqui vai passando na cabeça da gente, nós tínhamos votado o voto de pesar e agora já estamos 

votando no voto de alegria, festejo. E logicamente, na minha cabeça passa alguns poetas que 

eu ouvi ao longo do tempo, ou pelo menos li, me lembro do Noel Rosa, ninguém pode esquecer 

dele, que ele dizia o seguinte, exatamente para essa diferença dos sentimentos, que “até nas 

flores a diferença da sorte, umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte”. De maneira que 

faz parte da natureza humana esses momentos de oscilação, da alegria, da tristeza, acontecem 

na natureza também, ramos tão lindos as vezes enfeitam a partida e outros, também tão lindo, 

enfeitam a chegada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Concordo e parafraseio o eterno Rambo, no filme, 

espero que todos tenham assistido, quando ele diz – eu parafraseio na verdade. Eu espero que 

os dois times aqui da capital honrem a sua torcida, assim como a sua torcida os honram. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Com 

muita satisfação, acompanho a propositura. Só fazendo uma lembrança, que hoje no plenário 

os azulinos são maioria, excecionalmente hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro [Presidente em exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência foi 

preciso na sua ironia, com muito humor, disse “excepcionalmente”, claro, está registrado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Mas 

eu continuo, Conselheiro Presidente, dizendo que hoje está retratando fielmente a verdade do 
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estado do Pará e de Belém, 53% azulino, algo em torno de 47% bicolor, hoje é um extrato fiel e 

real, concreta das duas torcidas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

[Presidente em exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência tirou isso de alguma 

estatística? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel 

Mello: Me convenceram disso, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

[Presidente em exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: Porque as estatísticas são tipo 

biquínis, elas revelam muita coisa, mas não revelam o essencial, de maneira que tem esse 

problema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel 

Mello: Não podia perder a oportunidade, Presidente. Mas muito feliz, muito honrado e 

acompanho a propositura, desejando a esse clube todo o sucesso que pode conquistar, e 

merece. A história de um clube de 113 anos há que ser respeitada em todos os momentos, 

Clube do Remo é um gigante, não no Pará, no Brasil, me parece que merece estar em um 

patamar melhor do que está hoje, mas assim estará. Desejo a ele todo o sucesso e certamente 

isso se concretizará, porque o clube, acima de tudo, merece. Obrigado pela oportunidade, 

Presidente, desculpe a brincadeira aqui, mas não pude deixar de mencionar. Manifestação do 

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

Como entusiasta e amante dos esportes, eu também subscrevo junto a essa manifestação. E 

dizer que embora não possa escolher pelo Remo, por uma razão muito simples, no Ceará eu 

sou, a reboque da minha esposa, Ceará, e o rival do Ceará, todos sabemos é o Fortaleza, cujo 

mascote é o Leão. Então não tem condições, não é questão de opção, eu já vim torcendo pelo 

Paysandu. Mas é um grande time, e o Paysandu e o Remo só são grandes por conta do seu 

adversário, se não existisse o rival, não haveria a grandeza de cada time. Então dito isso, 

subscrevo e parabenizo a lembrança trazida aqui pelo Conselheiro Cipriano Sabino. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu estou aqui, doutor Felipe, submetido a olhares indagadores dos ex-

presidentes Cipriano e Luís. Eu quero dizer a Vossas Excelências o seguinte: eu vou, 

logicamente, me associar, e vou dizer os motivos. Primeiro, aqui fizemos, em uma sessão 

passada, nós todos aqui, o elogio pelo equilíbrio das torcidas, das duas torcidas, Mangueirão 

cheio, paz absoluta. De maneira que quando a gente do Paysandu festeja uma vitória sobre o 

Clube do Remo, ou vice-versa, esse triunfo é extremamente comemorado, e sabe por que esse 
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triunfo é extremamente comemorado? Porque no fundo a gente reconhece a grandeza daquele 

que eventualmente perdeu, porque quando você derrota qualquer um não tem aquela alegria, 

não tem aquele sabor. Então os próprios rivais, eventualmente no campo esportivo, eles têm 

amor um pelo outro porque eles sobrevivem da vida que um dá ao outro, para que eles sejam. 

Eu tenho uma indicação na minha vida muito grande, vou me permitir esses pequenos 

comentários, já dizendo também porquê. Eu sou filho de uma apaixonada torcedora remista, 

minha mãe é remista, meu pai era Paysandu, então eu procurei aqueles que eu pude ter uma 

vida no esporte dessa terra, sempre fui daquele torcedor muito firme, mas muito moderado 

também. Quero dizer, e isso vai ficar registrado aqui, porque vai para o Clube do Remo com 

certeza, esses votos, eu tive professores de vida, como todos nós tivemos. Professores da minha 

vida, em diversos pontos, foram grandes remistas. Tive um tio, irmão da minha mãe, João Pires 

Teixeira, foi provavelmente o maior voleibolista da época, aqui o Remo foi nove vezes 

campeão, seguidas. Foi um orientador, um irmão mais velho, segundo pai, foi amigo fraterno e 

diz Maues Goés, o maior basquetebolista que o Pará já teve, dificilmente surge outro igual, 

seleção brasileira, remista, amigo pessoal, me ensinando jogar bola. Fui amigo, amigo do meu, 

fui atleta dele em uma convocação de seleção paraense, João Braga de Farias Júnior, 

benemérito remista, técnico do remo, companheiro depois pela vida do meu trabalho lá no 

Banco Nacional de Habitação, fraterníssimo amigo. Duas figuras exponenciais nessa terra, 

queridíssimos amigos meus, da minha família, mas meus pela diferença da idade. Edyr de 

Paiva Proença, jornalista, advogado, servidor do Basa, radialista extraordinário, fez esse 

estado do Pará se levantar na dublagem da Copa de 1958, que não chegava aqui as ondas da 

Globo e ele dublava, era extraordinário. Compositor, aquela música que aqui no meu peito 

murmuram saudades azuis do teu céu, ele e Adalcinha, compositor de primeira, amicíssimo. 

Figura extraordinária no Pará, não só no esporte, não só ele, mas vou destacar doutor Júlio 

Nobre Cruz, traumatologista, ortopedista, médico de todas as gerações, de todos os atletas, de 

todas as bandeiras e não falasse para ele no pagamento, remista, benemérito. Esses todos 

beneméritos do Remo. Um momento de muita dificuldade porque não havia medicina esportiva 

especializada e o doutor Júlio era o consultor dos médicos dos outros clubes. Por exemplo no 

meu clube, o doutor Rodolfo Tourinho, de grandes méritos, mas ele era ginecologista, era 

aquele tempo que o médico do clube ia dar contribuição na beira do clube, era uma decisão. 
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Remo e Paysandu, isso é fato historio porque isso revela caráter, e o caráter no Brasil hoje 

está tão raro de se falar. Paysandu tinha uma dupla muito feliz na nossa lembrança, nem tanto 

para os remistas, que era Bené e Rubilota, você lembra da década de 60? Campeoníssimos 

pelo Paysandu. O Bené teve uma contusão, os médicos do Paysandu recorreram ao doutor 

Júlio Cruz, Júlio Cruz tratou do Bené. Domingo seguinte, decisão, Remo e Paysandu, Bené fez 

os dois gols do Remo e foi o campeão paraense. E eu quero dizer que não é uma página que 

está na minha vitrine, mas está no meu coração. Doutor Júlio Nobre Cruz, para honra minha, 

por tudo aquilo que magnificamente, generosamente, só pode ser isso, o meu clube tem me 

concedido. Eu fui o Conselheiro mais novo da história do Paysandu, eu jogava e era 

Conselheiro Deliberativo. E o nosso clube, em reverência e respeito ao doutor Júlio Cruz, 

concedeu-lhe o título de sócio honorário do Paysandu, sendo ele um benemérito remista. Me 

levou na casa dele para mostrar, já nos últimos anos de vida, que o diploma do Paysandu 

estava lá no escaninho dele, de maneira que eu não posso deixar de reconhecer a grandeza do 

Clube do Remo, esses nomes aqui, essa história, espero que sejam remitidos ao presidente 

Manoel Ribeiro que também é amigo nosso. E dizer que claro, eu comungo com Vossas 

Excelências e desejo, logicamente, uma vida longa e respeitando, naturalmente, a minha 

preferência profunda pelo Paysandu, desejo a ambos, o meu clube de origem, de coração, mas 

desejo também que o Remo tenha uma vida de muito sucesso. Eu ratifico meu voto. A matéria 

deliberada foi consubstanciada no Ofício nº 29/2018-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] Nelson Luiz Teixeira Chaves: De 

novo vem a questão das flores, hoje eu queria registrar o aniversário da nossa Ilustre 

Procuradora de Contas, doutora Deíla Barbosa Maia, que está aniversariando e que 

abrilhanta tanto também as nossas sessões aqui. Dá o seu trabalho, o seu esforço, o seu 

profissionalismo em prol do Ministério Público de Contas, em prol do Tribunal e, 

naturalmente, da sociedade paraense. Eu queria em meu nome pessoal, doutor Felipe, peço à 

Vossa Excelência que transmita à nossa querida, lá da praça João Lisboa, de São Luiz, ela que 

é paraense e retorna para o Pará, esteve muito tempo em São Luiz, queria expressar a ela voto 

de saúde, felicidades, sucesso profissional, prosperidade. E submeter, também, aos nossos 

colegas para que possam aprovar o nosso voto de congratulações pelo aniversário da doutora 

Deíla. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 
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Lopes: Um grande abraço à nossa amiga Deíla pelo doutor Felipe. 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 quinze minutos (10h15min) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 6 de fevereiro de 2018. 
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