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Nº 5.532 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte  e dois (22) do mês de fevereiro do ano dois 

mil e dezoito (2018), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

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

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias 

da Cunha, 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: Havendo quórum, presente o digno 

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

sessão. Justifico a ausência da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

representando este Tribunal de Contas no II Congresso Internacional de Direito Comparado 

no Combate à Corrupção realizado na cidade de Coimbra, Portugal e do conselheiro André 

Teixeira Dias em tratamento de saúde. Em não havendo expediente, foi, então, motivo de 

deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do dia 20 de fevereiro. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-

a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo-a. Em seguida, a presidência solicitou que os Processos nºs 2011/50805-8, 2009/52073-

1, 201/252454-8; 2012/52473-0;2015/51295-3 e 2012/50673-9- fossem retirados da pauta em 

face da ausência do Conselheiro André Teixeira Dias. Logo após, foi solicitado ao senhor 

secretário o seguimento à sessão, com a leitura do expediente encaminhado a esta Corte de 

Contas pela Federação Paraense de Futebol: Senhora Presidente, cumprimentando Vossa 
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Excelência respeitosamente e, considerando o Ofício n.º 019/2018-SEGER dessa Egrégia Corte 

de Contas, que informou proposição de Votos de Parabéns e Louvor do Exmo. Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com acolhimento dos demais Senhores Conselheiros 

e do Ministério Público de Contas, na Ata n.º 5.526 dessa Casa, pela organização exemplar do 

jogo entre as equipes  do Paysandu Sport Clube e Clube do Remo, realizado no dia 28 de 

janeiro próximo passado no Estádio Olímpico do Pará, demonstrando a civilidade e 

capacidade do povo paraense em realizar espetáculos futebolísticos, vimos agradecer 

penhoradamente pela demonstração de apreço e reconhecimento desse Respeitável Tribunal, 

em particular dessa Presidência e do digno Conselheiro Nelson Chaves, sabendo Vossa 

Excelência que tal distinção nos traz mais responsabilidade para com a organização do 

Campeonato como um todo e incentivo para melhorarmos continuamente o trabalho em prol 

do futebol que é o esporte de maior paixão do povo brasileiro. Por oportuno, mister se faz 

estender esses Votos aos nossos filiados Paysandu e Remo, aos órgãos de Segurança Pública: 

Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de bombeiros, Detran e SEMOB, ao Juizado do Torcedor 

e as demais entidades participantes da organização da programação, que colaboraram 

decisivamente para o sucesso do evento. Respeitosamente, Adelcio Magalhães Torres, 

presidente da FPF. Deu-se, então, o anúncio da pauta de julgamentos, com o Processo nº 

2011/51415-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Comunitária Santos Dumont, responsável 

Manuel Camarão Braga, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo 

reponsabilidade solidária entre os responsáveis e a Associação Comunitária Santos Dumont, 

com aplicação das multas regimentais ao responsável e, ainda, aplicar multa coerção aos 

senhores Domingos Juvenil Nunes de Souza, Maria das Graças Vieira Figueiredo e Manoel 

Carlos Antunes e por fim remessa da cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará, 

para apuração dos ilícitos cíveis e penais. A presidência anunciou que os responsáveis 

supracitados, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 
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forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva e 

isentar seu responsável da aplicação da multa pela intempestividade na remessa da prestação de 

contas em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2011/52477-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Beneficente Boavistense, 

responsável Benedito Sebastião Ribeiro Lopes, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições 

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

o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis e, ainda, aplicar multa regimental aos 

senhores Domingos Juvenil e Manoel Pioneiro. A presidência anunciou que embora 

regularmente notificado o responsável supra não esteve presente e nem se representar. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva e isentar seu 

responsável da aplicação da multa pela intempestividade na remessa da prestação de contas em 

face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2017/53768-2, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Evaldo Oliveira da Cunha, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. 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 

conhecimento do recurso, negando-lhe provimento, confirmando-se em todos os seus termos o 

Acórdão nº 57.048 de 19/10/2017. A presidência anunciou que embora regularmente notificado 

o recorrente supra não esteve presente e nem se representar. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão no sentido de conhecer os Embargos de Declaração, para no mérito negar-

lhes provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 
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em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2013/52844-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

autos opinou pela denegação do registro, com aplicação da multa-coerção ao senhor Waldecir 

Oliveira da Costa e expedição de determinações e recomendações à Seduc e à Sead. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de Decisão no sentido de deferir excepcional dos registros, com 

aplicação da multa de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) ao senhor 

Waldecir Oliveira da Costa pela remessa intempestiva dos atos para registro nesta Corte. 

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

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2016/50546-5, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Silvia Maria Fadul Bastos, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. Conforme sistema 

de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o 

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/52357-8, que trata da Prestação de 
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Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Castanhal, responsável Hélio Leite da Silva, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das 

contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de julgar as contas 

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

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

Luís da Cunha Teixeira, que após expôs breve manifestação: Senhora presidente, eu não tenho 

nenhum processo na pauta de hoje. Primeiro, bom dia a Vossa Excelência; bom dia Senhor 

Procurador Geral de Contas Doutor Felipe; Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino; 

Odilon Teixeira; os nossos Conselheiros Substitutos Julival Rocha, Milene Dias da Cunha, 

Daniel Mello e Edivaldo Souza; servidores do TCE e do Ministério Público, a todos um bom 

dia. Eu fiquei olhando para a foto de Castanhal e eu pude visualizar uns cinco edifícios – de 

um lado e de outro – a cidade que a gente passa sempre, pelo menos três vezes ao mês. A 

cidade que a gente viu crescer. Esta cidade cresce de forma impressionante, agora muito 

organizada, por sinal. Recentemente lançaram dois condomínios, um deles de ponta, alto nível 

comparado aos condomínios de Belém e do Brasil todo. Construíram uma obra de arte em 

Castanhal recentemente que é a Catedral Metropolitana de Castanhal – qualquer um de nós 

deveria visitar como ponto turístico – obra do arquiteto e Bispo de Castanhal, Dom Carlos 

Verzeletti, ele mesmo fez o projeto. A gente vê essa cidade que caminha centralizando os 

municípios da nossa região toda. O comércio forte, economia bem aquecida, um setor 

produtivo aquecido – principalmente do Agronegócio – boas fazendas, produção de dendê, do 

pescado na região caminhando para a banda de Curuçá, Marapanim, São João da Ponta, tudo 

passa por ali. Eu fico muito feliz de fazer esse comentário de uma cidade que vemos crescer. 

Eu lembro que o município de Redenção, com anos cinco de criado como município, já tinha 

um edifício de 20 andares. Uma cidade que também a gente viu nascer, acho até que Vossa 
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Excelência – Não sei se votou a criação do município – mas, por exemplo, nós votamos a 

criação do município de Terra Alta, Marituba, municípios que vemos hoje crescer e a certeza 

de que fizemos a coisa certa. Hoje, Redenção, tem cinco revendedoras de carro, lojas robustas, 

potentes, para vender. Eu não sei quantas agências bancárias, quando fui havia oito e é um 

município novo. Mas Redenção, filha de Conceição do Araguaia – Conceição que tem mais de 

100 anos – hoje é mais forte que o município mãe. Esse é o Parazão! Eu estava comentando 

agora há pouco com o Conselheiro Odilon as amenidades, mas falando – eu sei que a sessão já 

está quase caminhando para a conclusão dos processos, por isso estou falando – eu falava que 

somos o primeiro lugar da posição de cacau, dendê, açaí, madeira mandioca; estamos em 

segundo lugar em pescado, minério; há um crescimento da soja – a mineração como um todo, 

estamos em segundo lugar, vai superar Minas Gerais – energia; e eu falei para ele do turismo. 

Comentávamos por que ainda tem tanta pobreza, tanta desigualdade no estado do Pará, um 

estado que apresenta esses números tão favoráveis do ponto de vista da economia. É um 

comentário que eu faço, reflexões, certamente essas coisas ajudarão no nosso trabalho, no que 

diz respeito a indução de políticas públicas para mudar esse quadro. Castanhal é um exemplo 

disso, nenhum município do Nordeste do Pará cresceu como Castanhal, apesar de ter 

Paragominas, é uma outra postura, o município que se reconstruiu, é uma referência hoje 

nacional de boas práticas de administração pública, município verde, cuidado com o meio 

ambiente. Por exemplo, Paragominas não tem uma favela e não vai ter. Ninguém, constrói um 

condomínio em Paragominas, sem passar pela prefeitura. A pessoa inventa num terreno 

agrícola, um bairro – negativo. Primeiro, passa na prefeitura, ela vai avaliar e autorizar ou 

não a construção daquele bairro. Não se pode cavar um poço artesiano em Paragominas sem 

passar pela Secretaria de Meio Ambiente, então, é um município que já encontrou o seu 

caminho, por isso, serve de referência. Outros não, vemos a favelização de algumas cidades 

porque não houve planejamento, um plano de desenvolvimento urbano, e as favelas estão das 

formando no entorno das cidades. Eu quero festejar Castanhal – o que eu estou falando não 

tem nada a ver com o processo, estou concordando com a relatora – uma cidade que fez 

aniversário recentemente, mas é um município que chamamos de cidade modelo, e está de 

braços abertos o nosso Cristo Redentor para acolher todo mundo. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2017/52408-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 
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Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Emanuel Salgado Vieira, responsável Ferdinando 

Raimundo Silva Barata, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. 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 arquivamento dos autos, com o desentranhamento da documentação 

encaminhada pela Seduc e sua posterior juntada aos autos do processo nº 2013/53518-6. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para promover o desentranhamento da 

documentação e a juntada aos autos do processo nº 2013/53518-6, posteriormente arquivando 

os presentes autos, dando-se ciência ao responsável e a SEDUC. 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. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/52414-0, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Grêmio Musical 

Nazeazeno Ferreira, responsável Reginaldo Adilson Pereira Silveira, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com pedido de 

vistas do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão de 01/02/2018. No seguimento dos 

preceitos regimentais, Sua Excelência proferiu o voto-vista, oportunidade em que acompanhou 

o voto do relator, julgando as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para 

com o erário estadual na importância de R$47.220,95 (quarenta e sete mil, duzentos e vinte 

reais e noventa e cinco centavos), aplicando-lhe as multas de (10%) dez por cento sobre o valor 

do débito atualizado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo da remessa da 

prestação de contas e após o trânsito em julgado, os autos devem ser encaminhados ao MPE 

para as medias legais cabíveis. Porém, divergiu quanto a aplicação da pena de inabilitação do 

responsável para assunção de cargos públicos e acrescentou multa de R$1.000,00 (mil reais) ao 

Senhor Domingos Juvenil pelo não acompanhamento e fiscalização do cumprimento do 

convênio. A matéria voltou à apreciação. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior assim se pronunciou: Ratifico integralmente o voto já proferido, para 

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual 

na importância de R$47.220,95 (quarenta e sete mil, duzentos e vinte reais e noventa e cinco 

centavos), aplicando-lhe as multas de (10%) dez por cento sobre o valor do débito atualizado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo da remessa da prestação de contas. 

Após o trânsito em julgado, os autos devem ser encaminhados ao MPE para as medias legais 

cabíveis, devendo, ainda, ficar inabilitado o responsável supra à inabilitação de cargos 

públicos por cinco anos. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Mantenho a posição, acompanhando inteiramente o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mantenho o voto, através do qual divirjo do 

relator, quanto à devolução de recurso e aplicação da multa pelo débito e para julgar as 

contas regulares com ressalva. Voto da Excelentíssima Senhora conselheira [Presidente] Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do Conselheiro Luís Cunha. Ao final, a 

presidência proclamou o seguinte resultado: I - POR MAIORIA 3x2 – VOTO DO RELATOR 

VENCEDOR: contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário 

estadual na importância de R$47.220,95 (quarenta e sete mil, duzentos e vinte reais e noventa e 

cinco centavos), aplicando-lhe as multas de (10%) dez por cento sobre o valor do débito 

atualizado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo da remessa da prestação 

de contas. Após o trânsito em julgado, os autos devem ser encaminhados ao MPE para as 

medias legais cabíveis. II - Aplicação de Sanção de Inabilitação do responsável para assunção à 

cargos públicos – NÃO APROVADA POR MAIORIA – 3 x 2 – VENCIDO O RELATOR. III - 

Aplicação de multa ao Senhor Domingos Juvenil proposta no Voto-Vista do Cons. ODILON – 

NÃO APROVADA POR MAIORIA – 4 X 1. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, 

do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência e não havendo matéria administrativa, a 

presidência manifestou-se nos termos a seguir: Eu pediria ao nosso Procurador Geral, que está 

com evento no prédio do Ministério Público de Contas e ele antes já tinha solicitado que se 

manifestasse nesta manhã porque ele precisa se retirar. Vossa Excelência tem a palavra, 
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Doutor Felipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Felipe Rosa Cruz: 

Agradeço, senhora presidente, e aos doutos Conselheiros que me concederam a palavra e só o 

faço por conta de um evento que está ocorrendo no Salão Nobre. Gostaria muito de participar 

desse evento, mas não sem antes fazer três registros aqui. O primeiro, é que no próximo 

domingo o nosso Conselheiro Cipriano Sabino fará seu aniversário, então queria registrar 

toda a minha satisfação. E falo certamente nessa ocasião também em nome de todo o 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará, para um conselheiro que sempre tem sido um 

parceiro, mantém as portas abertas e alguém por quem nós temos grande estima e eu 

pessoalmente. Que tenha uma vida longa, leve, mais realizações ainda, ao lado dos seus e que 

possa fazer muito mais pelo estado do Pará do que Vossa Excelência já fez e já tem 

demonstrado ao longo da vida, que ela seja longa para que o estado do Pará possa usufruir 

dos frutos que o senhor vem dando a esse grande estado. Gostaria de lembrar também que 

amanhã, às 11 horas da manhã, faremos uma singela homenagem ao doutor Antônio Maria, no 

Salão Nobre. A presença de Vossas Excelências nos seria muito cara. Finalmente, lembrar do 

evento do Seminário que ocorrerá, será realizado pelo Ministério Público de Contas, terá a 

participação do Conselheiro Cipriano Sabino e Vossas Excelências, todos os servidores do 

Tribunal de Contas que puderem se fazer presentes, nós ficaremos muito gratos. Mais uma vez, 

pedindo vênia e desculpa por ter que me ausentar antes, que eu preciso participar desse 

evento, mas deixo aqui toda a minha satisfação e agradecimento ao plenário da Corte, por ter 

franqueado a palavra inicialmente. Muito obrigado, senhores Conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Os dois assuntos que 

eu iria falar, exatamente direcionado ao Ministério Público, mas com certeza ele vai tomar 

conhecimento através do áudio e tudo mais, fica registrado nos anais. Mas eu peço ao meu 

colega, preferência ao nosso decano, presidente, Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou aceitar essa 

precedência, depois vão abordar outro assunto e eu já queria, no embalo do nosso Procurador, 

primeiro cumprimentar a todos, Vossa Excelência, Conselheiro, presidente; nossos substitutos; 

servidores da Casa. O Procurador saiu antes, eu ia contar uma pequena história das balsas. 

No nosso tempo da juventude, há uma música muito conhecida que é La Barca, e o Conselheiro 

Cipriano tinha a La Balsa, trabalhou muito do transporte fluvial e, em outras eras, quando 
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chegava no dia 25 tinha aquela balsa na orla belíssima de Belém,  ele depois que deixou de ser 

deputado, perdeu essa mania, como conselheiro as balsas não desatracaram mais nesse 

sentido, mas eu queria fazer, na realidade, senhora presidente, esse registro em nome dessa 

relação de 30 anos que cultivamos e que o ilustre Procurador se antecipou. Queria dizer que 

no dia 25, o nosso irmão, nosso amigo, Conselheiro Cipriano Sabino vai fazer mais um 

aniversário. As minhas palavras são exatamente nesse sentido, desejar a ele saúde com a sua 

família, alegria, sucesso, felicidades e que continue na busca do fortalecimento dos interesses 

deste estado, tanto faz nas atividades parlamentares por onde ele passou com muito êxito, 

como aqui já nesse nosso Tribunal. Inclusive, exercendo por quatro anos o mandato. Quero 

também especialmente, nesse momento me que faço a ele essa saudação fraterna de desejo de 

felicidades, sucesso, prosperidade, dizer que ele tem também, para acrescer às suas 

responsabilidades – que não são poucas – a responsabilidade de representar esta Casa, por 

delegação de todos nós, desde que foi uma indicação extremamente justa porque não se pode 

negar, o Conselheiro Cipriano, quando esteve na presidência, despertava o interesse de todos a 

respeito da discussão da Lei Kandir, que é uma pauta de interesse econômico e social para o 

nosso estado, não só pela decisão que vai ocorrer nesse sentido, provavelmente o Tribunal de 

Contas da União, mas é uma pauta que eu imagino que ficará aberta ainda por alguns anos, 

porque não se vai chegar a uma equação completa, aqui e ali vai ter que se fazer adequações. 

Nós passamos um momento em que o Conselheiro Luís Cunha lembrou, quando – até me 

permita, me felicitei um pouco – porque Vossa Excelência se lembrou tanto de Castanhal, ao 

ver as imagens, uma vez que discutimos nossos projetos aqui e trouxe essas reflexões que Vossa 

Excelência fez oportunamente. Isso tudo tem muito a ver com a Lei Kandir, essa pujança que o 

nosso estado tem e está mostrando, na parte agrícola – eu sempre digo que estamos fazendo, 

em termos de produção de alimentos e ainda complementado pelas riquezas minerais. Nós 

precisamos de fato, conheci a questão de Redenção, aquela produção fantástica de abacaxi, se 

lembra do Vagner? Era deputado conosco e ficou febrilmente dedicado a essa oportunidade, o 

nosso açaí o Pará não é o maior exportador, então nós temos a verticalização que gera a 

riqueza, que traz a saúde, a educação, sem nenhum demérito ao estado do Ceará, mas nós 

somos tradicionalmente no mundo, o estado do açaí e nem assim nós somos o maior exportador 

– nada contra os nossos irmãos. Veja que Minas Gerais, nós estamos chegando lá e 
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ultrapassando a tonelagem de minério de ferro, ultrapassamos o estado querido da Bahia na 

produção do cacau. Saudar muito, Conselheiro Cipriano, em razão também do seu aniversário, 

pela navegação desses rios da Amazônia que Vossa Excelência foi forjado nisso, pelas mãos do 

seu pai – a quem encontrei ontem e tive a oportunidade de dar um fraterno abraço. Dizer o 

seguinte, muito devemos aos que vem aqui de outros estados. A parte da Redenção, 

Paragominas, a reunião dos goianos, dos mineiros e outros tantos irmãos do Sul, como tem o 

Conselheiro Odilon, dos gaúchos, dos pampas. De Santa Catarina, do Paraná, que fazem esse 

estado extraordinariamente forte e com potencial, talvez o mais rico. Eu tenho amigos que 

dizem que essa geração que está nos seguindo vai desfrutar de um estado com bom índice de 

desenvolvimento humano, pelas riquezas naturais que nós temos e por aquilo que essas 

contribuições dos nossos irmãos de outros estados, como é o caso da atividade na agricultura. 

Nós temos também um grande potencial na pesca, rivalizando com Santa Catarina, que tem já 

uma profissionalização maior que a nossa, nós estamos com pescado de alto mar e dos rios, a 

criação feita de maneira técnica. De maneira que eu queria lhe dizer isso, conselheiro 

Cipriano, desejo a Vossa Excelência também todo o sucesso da condução do seu trabalho, 

porque ele é de extrema importância e Vossa Excelência tem o nosso abraço, nosso 

entusiasmo, nosso apoio para que o nosso nome e o nosso Tribunal possam assessorar, 

inclusive o governo do estado, como vem fazendo, no sentido de que essas injustiças que tem 

penalizado o estado do Pará, pela atuação de Vossa Excelência possam ser minimizadas. 

Quero desejar, finalmente, muita alegria, muito sucesso, muita saúde e prosperidade a Vossa 

Excelência. Queria também registrar, se me permite, é uma questão de justiça também, estou 

vendo no Jornal Dário do Pará, é encartado no jornal, faz parte do jornal, às quartas e aos 

sábados, “O Jornaleco” que é editado pelo nosso amigo, o jornalista Raimundo Mário Sobral, 

45 anos. No Título diz O Jornal Anárquico Construtivo. É um jornalismo que vem com humor, 

mas tratando de assuntos importantíssimos no nosso estado, especialmente na nossa cidade. É 

uma tradição que vem da extinta e saudosa província do Pará, vem mantendo-se há muito 

tempo nessa luta difícil que o jornalismo hoje apresenta para todos. Eu queria que esta Casa 

formulasse parabéns a ele, votos de sucesso e de prosperidade, como também ao próprio 

Jornal Diário do Pará, por manter o jornaleco no ar todo esse tempo, ele tem sido uma pessoa 

extremamente crítica – no bom sentido – para a cidade de Belém. Eu digo até que ele é um 
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vereador emérito, embora sem mandato, mas ele faz um trabalho que honraria qualquer 

vereador da Câmara Municipal de Belém porque não há praticamente assuntos, sempre 

procurando reverenciar nossas tradições históricas, aquilo tudo que a gente pode encontrar de 

bom na nossa terra. Gostaria que por esses 45 anos, a gente pudesse manifestar ao jornalista 

Raymundo Mário Sobral este festejo e, ao mesmo tempo, o Diário do Pará, por manter o 

jornaleco como está, entre aspas, no ar – embora não seja televisão ou rádio, mas na imprensa 

escrita. De outro lado, também, dizer que fico feliz desse primeiro Seminário do Ministério 

Público de Contas, do qual o Procurador Felipe Rosa Cruz nos convida. Acho que é isso 

mesmo, nós todos do controle externo temos que caminhar em direção a sociedade, não 

podemos ficar de costas – como diria o humorista que dizia: “eu vou para a galera”, estamos 

que estar de frente, chamando cada vez mais para que esse diálogo aconteça, de maneira que 

eu parabenizo o Ministério Público de Contas por esse evento, desejo grande sucesso e vejo 

que, entre os debatedores aqui, estará o nosso Conselheiro Cipriano Sabino, certamente falará 

também da Lei Kandir, então é motivo da gente se alegrar e desejar que o evento tenha pleno 

êxito. Acho que já falei bastante, peço perdão por isso, e gostaria apenas que as minhas 

solicitações fossem colocadas ao juízo do plenário. Obrigado, senhora presidente. Consultado 

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

Ofícios nºs 33-35/2018-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com relação aos votos de 

parabéns ao Conselheiro Cipriano Sabino, que já foi decretado pelo Procurador Felipe Rosa e 

que teve o acompanhamento do Conselheiro Nelson. Nós também queremos desejar a Vossa 

Excelência toda a felicidade do mundo, que você continue com essa jovialidade. Eu acompanho 

as manifestações do Procurador Geral e do Conselheiro Nelson, no sentido de que Vossa 

Excelência possa ter inúmeros momentos para festejar ao lado da sua família – em primeiro 

lugar, que eu sei que Vossa Excelência tem uma esposa e filhos maravilhosos; seu pai e sua 

mãe que ainda, graças a Deus, estão ao seu lado - quem lhe deu a vida foi Deus, mas quem 

proporcionou foi a união desse casal, lá em Prainha começou a sua história e hoje Vossa 

Excelência está aqui conosco dando continuidade a essa luta, que vem de longos anos, mas a 

sua jovialidade já traz a esse estado uma somatória de conquista. Portanto, como foi muito 

bem decantado pelo Conselheiro Nelson, eu apoio as manifestações dos dois que me 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 251

antecederam. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu 

já me manifestei votando, em relação as proposições do Conselheiro Nelson Chaves. A do 

jornalista, eu conheço pouco, ele conhece muito mais que eu, mas é importante fazer uma 

referência dessa. Essa geração de hoje, principalmente dos nossos amigos que compõe o pleno, 

não conheciam a Província do Pará. Era um jornal de respeito, é uma pena que fechou as 

portas. Eu não sei a idade do Província, mas é coisa de 100 anos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro, Vossa 

Excelência diz como os mais novos aqui. A Província do Pará foi fundada pelo Antônio Lemos, 

que foi o maior intendente do Pará, hoje seria o prefeito, e depois ele pertenceu a grande 

cadeia dos Diários e Rádios Associados. Tinha em seu comando Assis Chateaubriand, Rede 

Tupi de Televisão. Eles eram um condomínio associado e aqui nós tínhamos o jornal A 

Província do Pará, que era matutino; vinha A Vanguarda, que era o jornal vespertino; a Folha 

do Norte e Folha Vespertina, que hoje é O Liberal; os Diários Associados eram a Província do 

Pará de manhã e A Vanguarda a tarde; e tinha a rádio Marajoara, que ainda hoje existe, mas 

não no mesmo grupo, é do ex-governador Carlos Santos; e a primeira TV no Pará, que foi a 

Marajoara, canal dois. A Província foi um laboratório de grandes jornalistas, que alguns 

ainda, felizmente, estão por aí. Se fala em Senador Milton Trindade, na sequência, do Antônio 

Lemos, o Roberto Jares Martins e outros tantos – Rubens Silva, Edir Proença, Edivaldo 

Martins – além dos fotógrafos, um deles nosso companheiro da Câmara, Emanoel de Almeida, 

cujo o filho hoje é Procurador do Ministério do Trabalho Federal, salvo engano. Enfim, um 

acervo riquíssimo para os mais jovens, A Província era onde é o Colégio do Instituto da 

Educação do Pará, na Praça da República. A residência do intendente Antônio Lemos é aqui 

na Gentil Bittencourt, o prédio ainda está perfeito e é a sede o IBGE. Doutor Morais e 

Benjamim. Só um pequeno esclarecimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, é sempre bom recorrer a essa 

memória de Vossa Excelência, que é a nossa história, história de Belém, história do Pará. Eu 

ainda tive a oportunidade de conviver com a Província do Pará. Junto com o Conselheiro 

Cipriano e Vossa Excelência, na Assembleia Legislativa, no dia primeiro de fevereiro de 91 e a 

Província do Pará estava lá, cobrindo os nossos trabalhos. Permaneceu por mais um tempo, 

creio que 10 anos depois fechou as portas, infelizmente, mas ainda tem alguns herdeiros.  



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 252

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Já estamos 

na fase da conversa livre, é uma coisa que ainda muita gente sente falta, ele seria o terceiro 

jornal – não digo nem em tiragem – ele mantinha uma linha apartidária. Ele noticiava muitas 

vezes os acontecimentos sem aquele calor, a emoção. Há normalmente órgão de impressa que 

está ligado a um grupo político ou outro, e às vezes a gente fica em dúvida do mesmo 

acontecimento relatado de duas maneiras diversas e a Província mantinha uma linha editorial, 

procurando seguir esta linha e é difícil, mas conseguia ter uma imparcialidade a respeito da 

análise dos fatos locais, que eles são sempre recheados de emoção. Quando abriga a política, é 

claro, há uma simpatia por um lado ou por outro, e A Província ela tinha essa visão do 

equilibro, de realmente não se envolver emocionalmente nas discutas políticas, ao longo das 

décadas, no estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Exatamente, Conselheiro Nelson. Por isso que eu disse, é um jornal de 

respeito. Todos nós gostávamos na Província, exatamente por isso. Havia um profissionalismo 

muito grande e percebíamos, com muita clareza, essa imparcialidade. Eles sempre buscavam a 

melhor notícia. Vossa Excelência vem hoje homenagear um herdeiro desse tempo, que 

trabalhou num jornal desse, a gente tem que concordar porque essas pessoas são poucas hoje, 

em atividade no estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: O jornalismo também permite Excelência, que seja copioso demais no 

que se fala, com a questão das redes sociais a gente pode ver nos jornais do Sul do país, 

aqueles cronistas tradicionais começam a sumir da nossa imaginação porque as redes sociais 

estão substituindo com muito volume as notícias da impressa escrita, de maneira que ainda se 

vê um jornalista com 80 e poucos anos ter a tenacidade de manter esse jornaleco dentro de um 

Diário do Pará que um jornal forte na terra, é realmente motivo de satisfação e de alegria. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acho até, 

Conselheiro Nelson, que não vai demorar muito tempo, a gente não vai ter mais jornal 

impresso para ler nas bancas de revistas, isso vai acabar. Acho que estão com dias contados, 

mas faz parte da era moderna, essa era digital que toma conta do mundo todo. Por fim, eu 

quero me dirigir a segunda proposição do Conselheiro Nelson Chaves, que é a homenagem ao 

Conselheiro Cipriano Sabino. Foi a primeira. Conselheiro Cipriano, nos conhecemos em 1990 

e passamos a conviver profissionalmente a partir do dia primeiro de fevereiro de 1991, é muito 
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tempo. Por pouquíssimos meses, cinco apenas, ele é mais velho que eu. Somos da mesma 

geração, mesma idade, torcedor do mesmo time. O que é que eu pedir para você? As bênçãos 

de Deus, para ter saúde, paz na família, no trabalho e em tudo, continuar caminhando. Vossa 

Excelência é jovem, continua entusiasmado com a vida, com o trabalho, com os projetos e 

sonhos. Então, que Deus lhe proteja, Conselheiro Cipriano. Estamos por aqui. É oportuna a 

lembrança do Conselheiro Nelson, porque a gente não vai estar reunidos no dia do seu 

aniversário, então antecipadamente a gente já se manifesta desejando feliz aniversário, 

pedindo maravilhas para sua vida. Seja feliz. Deus lhe abençoe. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu também acompanho a 

proposição ao comendador Mario Sobral e sempre me alegro em escutar a história – eu gosto 

de história – o ser humano para entender o presente e planejar o futuro, ele precisa saber o 

que aconteceu no passado. Eu felicito ao Conselheiro Nelson, a lembrança, eu não leio sempre, 

mas sempre dou uma olhada no jornaleco, porque eu gosto das histórias do Ver o Pêso, e 

outras história que ele sempre conta, com o bom humor que traz na sua coluna. Eu acho uma 

boa lembrança e merecida. Quando ao Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência, com a sua 

jovialidade, deve assim permanecer pois trabalha nesse sentido, profissionalmente na vida 

pessoal é um jovem atleta, apesar do gosto futebolístico ser duvidoso – é brincadeira, o 

respeito existe – eu desejo a Vossa Excelência uma vida longa, muito próspera, continue firme 

e vigoroso nas suas ideias. Não por acaso Vossa Excelência vai fazer parte, juntamente com o 

Doutor Fernando Facury Scaff e Jean Carlos Dias, será debatedor no primeiro Seminário do 

Ministério Público de Contas do estado do Pará. Vossa Excelência tem demonstrado ao longo 

de sua carreira política e agora no Tribunal de Contas, na carreira de julgador de Contas, a 

preocupação com a política pública desse estado com a sua sociedade e sua população. O tema 

da palestra que o Doutor Felipe Rosa Cruz, juntamente com ele, o Doutor Scaff o fará e o 

senhor será debatedor, é direito financeiro e direitos fundamentais, que vai ao encontro do que 

falou aqui os Conselheiros Luís Cunha e Nelson Chaves. O direito financeiro é a arrecadação 

e relação de despesas por parte do estado em prol da sai sociedade, temos como Lei Kandir 

são temas extremante importantes. O estado existe para garantir os direitos fundamentais do 

seu povo, são temas relacionados. Não por acaso, Vossa Excelência foi escolhido para ser 

debatedor, merece estar neste rol de pessoas que farão o Seminário. Seja muito feliz, 
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Conselheiro Cipriano. Continua vigoroso ao lado de sua família e dos seus amigos. Parabéns. 

Quero aqui, Presidência, dizer que dia 28, infelizmente, eu não vou poder prestigiá-lo no 

Seminário porque enquanto pai, não poderia me furtar a participar da colação de grau da 

minha filha que será em Florianópolis, na Universidade Federal. Eu desejo sucesso ao 

Ministério Público de Contas e parabenizá-lo pela iniciativa do Seminário e à Casa, na pessoa 

do Conselheiro Cipriano, que estará muito bem representada nesse dia. Já combinei, 

presidente, com a Secretaria nesses dias, não virão processos meus para a pauta, mas assim 

que chegar na outra semana, estarão todos em pauta. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Odilon, antes 

da fala da nossa presidente, eu queria dar a Vossa Excelência Parabéns. A formatura de um 

filho é uma coisa auspiciosa, de maneira que eu desejo a Vossa Excelência pelo sucesso e êxito 

a nova profissional. Êxito completo e muita saúde, muita prosperidade, parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Eu 

também, presidente, gostaria de desejar ao Conselheiro Cipriano todo o sucesso, toda a 

felicidade, toda a alegria desse momento ímpar que ele, da mesma forma que o Doutor Felipe 

Rosa Cruz, é uma pessoa que se mostra inoxidável, ou seja, não se desgasta com o passar do 

tempo, pelo contrário, se mostra cada vez mais jovial. Apesar a barba já estar grisalha, ele 

demostra que não é um grisalho comum, ele é um tanto azulado, isso demostra a juventude. 

Que Deus lhe abençoe ricamente e que o senhor continue sendo um exemplo para a sua família 

e essa pessoa brilhante para o estado e para essa instituição. Deus lhe abençoe. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu gostaria de me 

associar aos votos de congratulação pela passagem do aniversário do Conselheiro Cipriano. O 

conselheiro Cipriano – já falei isso para ele – dia 25 de fevereiro, ele faz aniversário numa 

data muito especial. É o dia do aniversário do meu esposo, também. Conselheiro Cipriano, que 

o senhor tenha muita saúde, muita paz, sei da trajetória de empreendedorismo que o senhor 

empreendeu na vida profissional e pessoal, que o senhor continue sempre com essa postura, 

atitude visionária, empreendedora, que tanto tem contribuído para o controle externo, que 

tanto tem nos inspirado na nossa atuação. Então, parabéns, que Deus lhe dê sempre muitas 

benções, que na sua vida seja abençoado e iluminado, que o senhor tenha muitos anos de vida 

para poder realizar e concretizar os seus sonhos, seus projetos e os seus objetivos. Parabéns. 
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Aproveito também para parabenizar o Conselheiro Odilon pela formatura da filha dele, sei que 

esse deve ser um momento de grande orgulho para ele. Estou certa de que se ela seguir os passos 

do pai, ela só tem sucesso a encontrar pelo caminho dela. Parabéns, porque eu sei que é um 

momento importante, que ela tenha muitos sucessos na vida profissional dela. É isso, senhora 

presidente. Obrigada.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Senhora presidente, senhores Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, 

Odilon Teixeira; servidores e aqueles nos ouvem. Primeiro, no que pese não votemos na matéria, 

gostaria de parabenizar o Conselheiro Nelson Chaves pelas proposituras aqui apresentadas, mas 

queria me dirigir ao Conselheiro Cipriano Sabino com todo o respeito possível e toda a admiração. 

Já me manifestei nessa tribuna em relação a isso, as minhas considerações em relação a Vossa 

Excelência tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelo conselheiro, pela 

sua atuação, história de vida e contribuição já dada, e tanto que tem a contribuir ainda para o 

Tribunal de Contas, o Pará e a sociedade paraense. Visivelmente tem se conduzido dessa forma. 

Gostaria de desejar parabéns, conselheiro, pelo seu aniversário no próximo domingo. Que Deus 

ilumine sua vida, continue iluminando porque ele tem acompanhado e claramente iluminado e sua 

vida, continua sempre com a minha admiração, respeito e gratidão. Eu gosto de colocar essa 

expressão, gratidão, porque se nós estamos aqui hoje, se eu tive a oportunidade de conhecer Belém 

do Pará e estar nessa Casa atuando profissionalmente, isso passou pelo seu crivo, pela sua 

avaliação e, num segundo momento, a aprovação pelo plenário e a sua sensibilidade. No que pese, 

nós sabemos que era um dever constitucional, isso passa pela autonomia de vontade e o senhor foi 

um visionário, conselheiro e nos oportunizou estar aqui. Portando, novamente eu reitero a palavra 

já dita anteriormente, tens também a minha gratidão, Conselheiro. Meus parabéns, que Deus o 

ilumine e que dê longa vida, para que possa ainda mais contribuir para toda a sociedade paraense. 

Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza: Obrigado, presidente. Bom dia, presidente; conselheiros; servidores das Casa, a todos um 

bom dia. Peço a palavra também para falar dos dois assuntos. Primeiro, do aniversário do 

Conselheiro Cipriano, eu me somo as palavras, desejo os meus parabéns, toda a felicidade e todo o 

sucesso como o Conselheiro Substituto Daniel colocou aqui da gratidão, não podemos esquecer da 

história da sua trajetória enquanto na presidência. Houve a prova, a aprovação dos concursados e 

a convocação dos quatro primeiros, posteriormente, a nossa. Temos toda essa gratidão, pela sua 

gestão visionária na presidência também. Apesar de não estar aqui, acompanhava muito pela 
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internet, com certeza foram colocados vários desafios e foram superados, assim como a gestão, 

toda a presidência possui, ou pela sua história já podemos fazer um diagnóstico dos resultados e 

parabenizo, que esse aniversário seja em família, bastante abençoado, Conselheiro. Relembrando o 

outro assunto, da história do jornaleco também me interessa bastante, caso alguém queria mais 

informações, temos a Biblioteca Nacional, que possui um arquivo digitar de vários jornais – até 

acredito que possui da Província. Tenho certeza que existe do Liberal, Diário do Pará. Vários 

outros jornais também que já não existem mais, mais de 100, 150 anos. Lá a gente consegue 

resgatar várias histórias e, caso alguém tenha interesse, pode acessar o site. Eu confesso que por 

curiosidade acesso em muitos momentos e parabenizo também pela lembrança, não só o jornaleco, 

mas pela história que não podemos esquecer, como o Conselheiro Odilon colocou. Acho que 

sempre ter em mente a trajetória que chegou até o presente, para que a possamos seguir no futuro. 

Obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Presidente, se permite. Para fazer um mea culpa, na minha fala eu gostaria de me dirigir ao 

Conselheiro Odilon Teixeira para parabenizá-lo pela formatura da sua filha. Eu fui docente 

universitário por 15 anos, participei de algumas formaturas e sei que esse momento de formatura 

dos filhos é muito especial, mas é, sobretudo, especial para os pais. Na verdade, a conquista dos 

filhos passou muito pela conquista e pelas orientações dos pais. Então, excelência, tens uma 

responsabilidade muito grande pela formatura da sua filha, numa das Universidades mais 

importantes do Brasil – Universidade Federal de Santa Catarina, tradicional e extremamente 

renomada, um curso de Relações Internacionais é para poucos, extremamente interessante e desejo 

sucesso para a sua filha, fiquei surpreendido aqui, não sabia quer você tinha uma filha já colando 

grau, fiquei surpreso, mas muito feliz em saber que os frutos já estão se formando em grau 

universitário. Meus parabéns, conselheiro. Sei que deve estar muito orgulhoso e parte dessa 

conquista certamente passa por Vossa Excelência, meus parabéns. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria rapidamente, não 

posso deixar de fazer dois registros importantes. A primeira questão é – Conselheiro Nelson já 

falou – o primeiro Seminário que será realizado pelo Ministério Público de Contas do estado do 

Pará. É um excelente e importante evento que eu considero talvez histórico do Ministério Público 

de Contas e registrar uma maneira importante, que é mais moderna, mais eficiente, ou que seja 

acompanhando essa aproximação com a sociedade, essa conversa. O Tribunal, por ideia e 

pensamento do Conselheiro Nelson, criou o evento mais importante que é o Fórum. Nós estamos no 
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décimo ano do Fórum e realizamos já oito edições, desde a primeira, me lembro bem – acho que a 

Conselheira Lourdes era coordenadora, se eu não estou enganado, o primeiro Fórum com 300 

pessoas apenas participando – daí de iniciou um projeto, ao meu ver, grandioso, que hoje o Fórum 

é realizado com no mínimo 2 mil pessoas inscritas de todo o estado do Pará, participantes até de 

fora do estado, com palestrantes, debatedores, ministros de estado, governador, enfim, um evento 

grande que começou assim. Então veja a semelhança da aproximação que o Tribunal vem 

buscando ao longo desses anos, com diversos eventos: TCE Cidadão, Fórum, Tribunal de Contas e 

jurisdicionados, Interiorização do Tribunal, enfim. Vejo essa semelhança e importância desse 

evento que o Ministério Público de Contas vem realizar agora no dia 28, a partir das 14 horas. Eu 

quero cumprimentar, obviamente, a todos os integrantes do Ministério Público – Doutor Felipe 

Rosa Cruz, Doutor Patrick, que é o coordenador do evento – e dizer que lá teremos uma conversa 

muito importante, um debate sobre Direito Financeiro e Direitos Fundamentais. O Conselheiro 

Odilon já deu um indicativo de assuntos extremamente importantes, educação e saúde e como a 

gente pode garantir esses direitos se não tiver os recursos, podemos ser atingidos de várias formas, 

por uma queda de receita, por exemplo. Houve uma queda de receita, uma perda, o estado perdeu 

receita. O estado melhorou e assim vai conversar sobre isso, a importância do Ministério Público, 

o papel do Ministério Público, o papel do Tribunal de Contas com relação a isso e não podemos 

falar que 32 bilhões deixaram de entrar para investir na educação, saúde e segurança pública, por 

conta dos prejuízos da Lei Kandir. Então, eu acho importante – o Conselheiro Nelson frisou – e 

parabenizar, cumprimentar a todos os servidores do Tribunal de Contas, a equipe técnica que está 

ajudando na organização, Doutor Patrick, Doutor Felipe, Doutora Silaine, todos que fazem o 

Ministério Público de Contas, cumprimentando a eles pelo evento. Não só começa uma atividade 

moderna, no sentido de aproximação da sociedade, que o Tribunal já vem fazendo através do 

Fórum que foi idealizado pelo nosso colega, conselheiro Nelson, nosso decano, e vejo a 

semelhança de estarmos aí debatendo e conversando com a sociedade, principalmente nestes 

momentos difíceis que o Brasil atravessa, quando se fala em desvio e corrupção, e aí o papel de 

casa instituição, o papel do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, enfim, de todas 

as instituições, e principalmente o papel do cidadão, que é conhecer e fazer exatamente o controle 

social, fiscalizando e cobrando da sociedade. Eu cumprimento o Ministério Público pelo evento, e 

também, já autorizado pelo Doutor Felipe Rosa Cruz, convidar a todos – não só os Conselheiros – 

mas, os servidores, os estudantes, a todos que queiram participar deste evento, que será gratuito, 
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as inscrições estão avançadas atingindo perto da capacidade total. Não terá nenhum tipo de custo 

para os participantes e, com certeza absoluta, o Tribunal de Contas do estado do Pará, como 

parceiro do Ministério Público e vice e versa, estará participando desse evento, dando a sua 

contribuição com humildade e respeito a todos os palestrantes e debatedores. Há uma participação 

modesta do Tribunal de Contas, então parabenizo o evento do Ministério Público de Contas, 

parabenizando a todos que integram o Ministério Público. Também queria pedir a permissão dos 

colegas para cumprimentar e dar os parabéns. Quero agradecer em meu nome, como amigo do 

Doutor Antônio Maria, e registrar os nossos cumprimentos, nossos parabéns a todo o Colégio de 

Procuradores de Contas do estado do Pará, que juntos, decidiram através de uma resolução 

denominar o edifício sede do Ministério Público de Contas do estado do Pará, com o nome 

“Procurador de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante”, por diversas razões. Na própria 

resolução eles colocam seis itens de consideração, mostrando a importância do Doutor Antônio 

Maria Filgueiras Cavalcante, que não só para o Ministério Público de Contas, para o controle 

externo, o estado do Pará. Em relação a essas questões, a importância dele a nível nacional. Eu 

cumprimento e parabenizo a todos do Ministério Público de Contas pela homenagem ao Doutor 

Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, que vai ser amanhã, na sexta-feira, dia 23. O Antônio Maria 

viveu 71 anos, mais 46 anos da vida dele foram dedicados ao trabalho, a vida pública, em benefício 

do estado do Pará, a autonomia institucional do Ministério Público de Contas, destacando-se 

nacionalmente. É um homem honrado, digno e, com certeza absoluta, merece esta homenagem que 

os nossos colegas do Ministério Público de Contas estão fazendo. Eu queria fazer esse registro, 

parabenizando e mostrando que o Doutor Felipe Rosa Cruz, Doutora Silaine, Doutor Guilherme 

Sperry, Doutor Patrick Mesquita, Doutor Stephenson Victer, Doutora Deíla e Doutor Stanley Botti, 

mostram o reconhecimento e a própria grandeza de cada um ao fazer esta homenagem ao Doutor 

Antônio Maria Filgueiras Cavalcante. Presidente, eu queria agora agradecer aos meus colegas de 

trabalho do plenário, pela homenagem que fizeram a mim, registrando o cumprimento pelo meu 

aniversário. Em primeiro lugar, o Doutor Felipe teve que sair, ele saiu e deixou registrado. É um 

amigo, nós conhecemos e aprendemos a gostar dele, a se dar bem com ele, tão generoso, 

carinhoso, fala em nome dele e de todos do Ministério Público de Contas, eu fico feliz e retribuo. 

Aliás, agradeço e recebo a homenagem com carinho, até posso dizer que a palavras generosas e 

gentis do Doutor Felipe. O meu amigo Nelson fez duas proposições, a primeira ao Doutor Mário 

Sobral, falou um pouco da história da Província e acaba falando da história de todo o jornalismo 
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paraense, lá do início que ele conhece não por idade, porque ele é estudioso, antenado, está sempre 

lendo e tem muitos amigos, é cultura do próprio Conselheiro Nelson. Então, eu votei a favor e digo 

que é muito justa a homenagem, o Doutor Mario Sobral merece o carinho, o nosso respeito e 

votamos por unanimidade, obviamente com o apoio do Ministério Público de Contas, a proposta do 

Nelson que também sensível e antenado, acabou trazendo essa possibilidade que honra o Tribunal 

de Contas, de fazer uma homenagem dessa natureza. A ideia foi do Conselheiro Nelson, muito justa 

a provação. Eu queria agradecer, com relação a minha pessoa, eu conheço o Nelson há muito 

tempo, desde a Câmara Municipal, dois anos antes do Conselheiro Luís Cunha. Muito amigo, 

parceiro em todos os momentos da Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, nos embates 

políticos, nas eleições, embora em partidos diferentes, mas tivemos sempre conversando como 

amigos, como leais parceiros e irmãos. Até nessa questão da determinação dos Conselheiros, de 

cumprir a constituição e realizar o concurso, a primeira pessoa que eu fui me aconselhar foi com 

ele e me apoiou totalmente. Eu fui com todos os conselheiros individualmente, a reunião foi depois, 

primeiro foi um por um e todos dando apoio, incentivando a forma de fazer o concurso. Eu posso 

até levar, vamos dizer assim, uma parte do mérito e fixo feliz por isso. Foco honrado. Mas, eu 

quero agradecer ao meu irmão Nelson, por todas as palavras e mais uma vez dando exemplo da 

importância que a gente desse processo, da gente conviver, da gente trabalhar e me ajudar muito, 

ele sempre me ajuda muito. Eu tento retribuir, mas nunca consigo, porque Vossa Excelência 

sempre é mais generoso comigo do que com Vossa Excelência, então eu agradeço as suas palavras, 

você é muito querido por mim e pela minha família, todos tem a maior consideração por Vossa 

Excelência, quando fala ficamos emocionados, toca, mas sabemos que muita dessa fala é pela 

generosidade do coração de Vossa Excelência, O projeto da Lei Kandir, Conselheiro Nelson,  

agente luta aqui no Tribunal, talvez alguns me motivam, tendo comprometimento que ele tem numa 

causa, que é fundamental para o estado do Pará. Ela tem uma importância tão grande que talvez 

alguns, do próprio governo, do poder executivo, não dão a devida importância para essa questão, 

que ela pode mudar o estado do Pará. Mudar de forma significativa. Basta ver o orçamento, o que 

foi gasto em 2016, 2017 e ver se esses recursos estivesse à disposição da gente, a gente poderia 

gastar duas, três vezes mais em determinadas áreas. É uma situação importantíssima para o estado 

do Pará – digo até para outros estados, mas outros estados não têm tanto prejuízo quando o estado 

do Pará tem, e deveria ser beneficiado de alguma maneira. Deveria ser recompensando por essa 

questão. Quando o Conselheiro Nelson coloca, da gente estar sempre debatendo esta questão, é 
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porque como outras questões, outros projetos como a frente do Teatro da Paz, que não passa mais 

carro, o próprio São José Liberto, que era um presídio dentro da Cidade; são tantas e tanas 

questões que são efetivamente importantes para cidade ou para o estado. A Lei Kandir é um desses 

problemas que temos que solucionar para trazer para o estado os recursos que é direito do cidadão 

paraense, nós não estamos pedindo a União – a quem quer que seja – um favor, ao contrário, a lei 

disse que iria ter a regulamentação e que seriam recompensados os estados, e não foi compensado 

como deveria ser. Há um dívida grande da União com o estado do Pará, enfim, é um assunto 

importante que devemos estar sempre atentos, e o Tribunal já se colocou, diversas vezes, à 

disposição de todos, inclusive do Brasil quando foi fazer o estudo pelo Instituto Rui Barbosa, no 

sentido de discutir a Lei Kandir. Então, conselheiro Nelson, eu agradeço, mais uma vez, e com 

relação a Lei Kandir também Vossa Excelência está sempre ligado as questões importantes para o 

estado do Pará, no qual eu agradeço a Vossa Excelência. Presidente Lourdes, de Lima, Vossa 

Excelência, gentil, como sempre, grande amiga. Fui deputado com Vossa Excelência, ou seja, a 

nossa amizade talvez chegue a mesma idade do Conselheiro Luís Cunha, desde a época de 91, mais 

ou menos, então Vossa Excelência também generosa, amiga, eu agradeço de coração e peço que 

Deus também ilumine a Vossa Excelência e o seu trabalho, sua equipe, de coração agradeço as 

palavras de Vossa Excelência Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência é parceiro , amigo e fala 

do coração, eu agradeço a Vossa Excelência, quero dizer que logo em seguida vai fazer também 

aniversário, eu quero fazer igual Vossa Excelência fez hoje, não só rezando e pedindo a Deus pela 

saúde, pelo apoio, que Vossa Excelência merece, é uma pessoa do bem, simples, também generosa. 

Doutor Odilon, parabéns pela formatura da sua filha, essa semana não é tão grande, mas eu tive 

uma alegria extraordinária, considero como presente de Deus de aniversário, a minha filha Camila 

vai se formar agora em junho, bacharel em direito. A gente conversa em casa e a minha filha 

estava preocupada porque ela está na reta final do curso, apresentar o TCC, o tema que ela tinha 

escolhido e a prova da Ordem. Eu disse: “minha filha, se concentre na conclusão do seu curso, se 

preocupe com o seu TCC e vá caminhando, porque cada um vai ter sua etapa. Agora, é de você se 

graduar depois disso você vai ter que buscar a aprovação da Ordem, mas olha, eu quero lhe dar 

um conselho”, no outro dia: “minha filha, vamos fazer a inscrição para você ir se familiarizando 

com a prova, dizem que é muito difícil”, o resultado disto, ela passou na Ordem sem ter ainda se 

graduado, no nono semestre, e já está valendo. Não é grande coisa, mas para mim foi uma 

felicidade tão grande, porque eu sei que a gente conversa, que ela não se preparou para aquilo, ela 
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estava se preparando para concluir o curso, eu fico muito feliz, imagine Vossa Excelência, que vai 

receber a graduação da sua filha, concluindo essa questão que eu também fico feliz. Como eu sinto 

essa alegria, dizer que estou também alegre com Vossa Excelência, feliz e orgulhoso, pela sua filha 

e pela sua família. O seu sucesso e dos seus filhos é motivo de orgulho para mim também, porque 

eu sei que Vossa Excelência vai estar bem, feliz, e a convivência conosco – como sempre fez, 

parceiro, amigo – com certeza será melhor. Então transmita para a sua filha que o Conselheiro 

Cipriano lhe mandou um grande abraço e dizer que ele ficou muito orgulhoso de você, pela nossa 

família, pela sua graduação. Muito obrigado, Doutor Odilon, pelas suas palavras gentis, generosas 

comigo, como sempre um grande parceiro e grande amigo. Muito obrigado. Doutor Julival, eu só 

tenho a agradecer a Vossa Excelência, o homem que mais entende de investimentos, aplicação 

financeira é o Doutor Julival, além de ser muito inteligente, dominar vários assuntos, ainda tem 

essa peculiaridade. Questão financeira é só conversar com ele, que dá a dica certa, Vossa 

Excelência é um generoso amigo, vejo que o dia que eu o conheci, sempre foi assim comigo e 

agora, suas palavras, eu quero lhe agradecer. Doutora Milene, da mesma forma, aliás, quando seu 

estava na presidência eu recebi o apoio de todos os Conselheiros Substitutos, e claro que a 

Doutora Milene ficava mais comigo, eu também aprendi a respeitar e ter um carinho por ela, Vossa 

Excelência, posso dizer, vocês são suspeitos para falar porque nós temos uma amizade tão grande, 

um carinho, que isso é amizade. Doutor Daniel, eu só tenho também a dizer muito obrigado a 

vocês, as palavras, vocês falaram e vem falando isso, me toca, eu fico profundamente emocionado. 

Como eu expliquei para vocês, não adiantava eu dizer o que eu iria fazer, eu conversei com os 

colegas individualmente, todos apoiaram irrestritamente, já havia a intenção da Conselheira 

Lourdes, ou seja, todo um processo. Eu sei que aconteceu com você, mas não foi só eu. 

Conversamos, fui aconselhado e eu aprendi com o meu pai, se você tem a oportunidade de ouvir 

quem pode lhe ensinar, escute. Então eu escuto as pessoas, eu converso com as pessoas, seja para 

resolver uma coisa maravilhosa ou para resolver um problema. Eu me aconselho com eles, não há 

diferença. O Conselheiro Luís Cunha era meu vice-presidente, a importância do papel dele no meu 

trabalho, mas a palavra de Vossa Excelência com Doutor Julival, dizer que tem gratidão, que 

nunca vão esquecer, com certeza é uma demonstração da personalidade e do caráter de vocês, 

pessoas grandes que a gente considera e tem respeito. Essa gratidão eu recebo com carinho, e com 

humildade e respeito, distribuo para todos os colegas. Se não fossem os colegas, se não tivermos o 

apoio de vocês, de todo mundo, é quase impossível você dar um passo numa gestão, inclusive 
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porque somos um pequeno colegiado. Talvez fosse um colegiado maior, fosse até mais fácil, posso 

dizer assim, mas quando é mais restrito, a importância da participação de todos, na minha opinião, 

é fundamental. Muito obrigado, de coração, e eu digo amém as palavras de vocês quando pedem a 

Deus a proteção. Eu agradeço muito, muito obrigado de coração. Eu espero retribuir todo esse 

carinho que vocês têm por mim, muito obrigado. Presidente, eu volto para Vossa Excelência. E 

nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e trinta e um minutos (11h31min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 22 de fevereiro de 2018. 
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